
V Ě D A  A  V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Michal Hasa, Miloš Zich

Článek se zabývá problematikou navrhování detailu uložení prvku 

ozubem, pro jehož dimenzování se v praxi zpravidla používá výpočetních 

postupů založených na metodě příhradové analogie. Je stručně shrnut 

současný stav problematiky a  popsán nejčastější způsob vyztužování 

detailu včetně vybraných doporučení uváděných v odborné literatuře. 

Jsou diskutovány vybrané „praktické“ problémy plynoucí ze známého 

řešení podle německého přístupu a je prezentována jeho modifikace, 

která tyto nedostatky odstraňuje a zohledňuje také praktický způsob 

vyztužování. ❚ This article focuses on the design of dapped-end 

beam, the design of which in practice usually employs the calculation 

procedures based on the strut-and-tie method. A summary of the current 

state-of-the-art is presented. The most usual models of reinforcing 

of the detail is described herein, including the selected suggestions 

that are mentioned in the literature. Selected “practical“ issues are 

discussed, specifically those resulting from the known design based 

on the German approach, modification of which is presented while 

eliminating the mentioned weak points and taking into account the 

practical layout of reinforcement.

Metoda příhradové analogie je metoda obecná, která 
umožňuje konzistentní řešení detailu, prvku nebo celé 
konstrukce. Tato metoda je založena na  teorii plasticity, 
což ve své podstatě znamená, že výpočtový model splňuje 
pouze podmínky rovnováhy a podmínky plasticity (únosnosti), 
avšak nesplňuje podmínky kompatibility přetvoření. Ačkoli 
k výraznému rozvoji této metody došlo již koncem minulého 
století a  v  zahraničí byla a  je tato metoda poměrně 
hojně publikována, lze konstatovat, že do  povědomí naší 
široké odborné veřejnosti se dostala právě až s  nástupem 
současně platné normy ČSN EN 1992-1-1 [1].

Za největší nevýhodu této metody je však nutné označit její 
nejednoznačnost (nejedinečnost příhradového modelu). Pro 
jednu modelovou situaci lze totiž teoreticky nalézt nekonečně 
mnoho řešení, což ovšem může mít pro mnoho praktických 
statiků naprosto zásadní význam. Tento hendikep bohužel 
nelze odstranit, avšak je možné jej částečně zmírnit zpřístup-
něním metody „koncovému uživateli“ v přijatelné formě.

Tuto ambici si jako jeden z  cílů vytyčila také práce [2], 
ve které je podstata metody příhradové analogie popsána. 
Uvedena je zde také obecná metodika navrhování a posu-
zování včetně popisu jednotlivých komponent příhradového 
modelu. Práce obsahuje také velké množství odkazů na od-
bornou literaturu zabývající se tímto tématem.

ULOŽENÍ  PRVKU OZUBEM
Jedním z nejrozšířenějších detailů užívaných v prefabrikova-
ných konstrukcích pozemních staveb je detail uložení prvku 
ozubem (obr. 1 a 2). Tento detail lze nalézt v anglicky psa-
né literatuře pod ustálenými termíny dapped end (zejména 
v zámořské literatuře a ve většině do angličtiny překládaných 
textů), např. [3] až [10], nebo half joint (termín používaný ve-
směs pouze ve Spojeném království), např. [11] a [12], výji-
mečně také recessed beam end [12] anebo notched beam 

end [13]. V německy publikované literatuře lze hledat termíny 
abgesetzte Auflager (Trägerende), např. [14], [15] a [16], nebo 
ausgeklinkte Auflager (Trägerende), např. [17], [18] a  [19]. 
Terminologie pro pojmenování tohoto detailu není v České re-
publice doposud ustálená, proto hovoříme někdy také o tzv. 
nepřímém uložení prvku – z  titulu nepřímého uložení hlavní 
výztuže do vyvěšovacích třmínků (obr. 3). Poznamenejme, že 
v případě, kdy nosník není opatřen ozubem, mluvíme o tzv. 
přímém uložení prvku – hlavní nosná výztuž nosníku je ukon-
čena až za lícem podpory (také obr. 3).

Ačkoli se v rámci betonového stavitelství obecně předpo-
kládá „standardní řešení“, tj. armování detailu pomocí měkké 
betonářské výztuže, existuje však také řešení, jehož použitím 
lze dosáhnou stejného efektu. Toto řešení využívá částečně 
nebo plně zabudovaných ocelových prvků a  lze ho nalézt 
pod anglickým termínem shear box (smykový box) v publika-
ci [12] a také v příručkách [3] a [4] pod anglickým termínem 
hanger connection (doslova připojení zavěšením).

STATICKÉ ŘEŠENÍ  A   ZPŮSOB VYZTUŽOVÁNÍ
Přestože je detail uložení prvku ozubem používán v prefabri-
kovaných konstrukcích již celá desetiletí, podrobnější způsob 
jeho konstrukčního a statického řešení je stále ještě částečně 
závislý na zvyklostech projektanta, příp. výrobce a dodavate-
le prefabrikované konstrukce, a není dosud striktně upraven 
žádnou ze současně platných norem, např. ČSN EN 1992-1-1 
[1], DIN EN 1992-1-1 [20], ACI 318 [21] a CSA A23.3 [22]. 
Tyto normy se totiž odvolávají zpravidla pouze na aplikaci me-
tody příhradové analogie (v normě [1] je tato metoda uvedena 
jako navrhování s pomocí modelů náhradní příhradoviny), příp. 
na  s  ní spojené základní výpočtové modely, nicméně bližší 
praktická doporučení, příp. konstrukční zásady, v nich chybí.

PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY ULOŽENÉ OZUBEM,  
ČÁST 1: DIMENZOVÁNÍ METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE   ❚
PRECAST DAPPED-END BEAMS,  
PART 1: DESIGN WITH STRUT-AND-TIE MODELS
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Částečný návod pro posouzení to-
hoto detailu jako specifického případu 
prvku namáhaného posouvající silou 
poskytovaly dnes již neplatné tuzemské 
normy ČSN 73 1201 [23] a [24]. Podle 
prvního vydání z  roku 1967 [23] měla 
být prokázána momentová únosnost 
v  šikmém řezu, jehož délka se stano-
vila na základě rovnováhy sil ve svislém 
směru. V revizi z roku 1986 [24] byl výše 
uvedený typ posudku obsažen v rámci 
přesnější metody dimenzování na  po-
rušení posouvající silou, tzv. metody 
šikmého řezu. Opět se posuzovala rov-
nováha v šikmém řezu, jeho geometrie 
se však stanovila odlišným způsobem 
než v  [23]. Normy [23] a  [24] tedy ja-
kýsi návod pro posouzení poskytovaly, 
nicméně ani v jedné z nich však neby-
ly uvedeny žádné informace týkající se 
doporučeného způsobu vyztužování, 
příp. konstrukčních zásad.

Výjimkou je v  tomto ohledu ame-
rická příručka PCI Design Handbook 
[3]. Návrh podle [3] má zohledňovat 
několik možných způsobů porušení, 
pro které má být provedeno odpovída-
jící vyztužení. Přestože se jedná o po-
měrně komplexní návod pro návrh, 
podle výsledků zkoušek provedených 
na univerzitě v Montrealu [25] nemusí 
být návrh vyvěšovací výztuže stano-
vené podle tohoto manuálu na straně 
bezpečné, protože nezohledňuje její 
dodatečné namáhání z  titulu kotvení 
vodorovné výztuže ozubu, viz také [7]. 
Obdobným případem je také kanad-
ská příručka CPCI Design Manual 4 [4], 
která ovšem, tak jako většina součas-
ně platných norem, primárně upřed-
nostňuje aplikaci metody příhradové 
analogie a  přístup analogický k  [3] 
uvádí pouze jako alternativní.

ŘEŠENÍ  METODOU PŘÍHRADOVÉ 
ANALOGIE
Pro dimenzování detailu uložení prvku 
ozubem metodou příhradové analo-
gie lze v  literatuře nalézt dva základní 
přístupy. První přístup, který je uveden 
na obr. 4, je preferován zejména němec-
kými odborníky (J. Schlaich a K. Schä-
fer), např. v [9], [10], [15], [16], [17] a [19]. 
Tento přístup je také uváděn v doporu-
čení mezinárodního sdružení FIP [11]. 
Druhý přístup, který je uveden na obr. 5, 
je preferován spíše v americké a kanad-
ské odborné literatuře (M. P. Collins, D. 
Mitchell a W. D. Cook), např. v [4] až [7].

Modely typu A (A1, A2, resp. A3) a B 
na obr. 4 a 5 odpovídající přenosu svislé 
síly – realizaci tzv. vyvěšení – lze vzájemně 
kombinovat, avšak model typu B se ne-

1 Uložení prvku ozubem: a) kloubový spoj Gerberova nosníku, b) varianty uložení nosníku na sloup,  
c) varianty uložení nosníku na nosník 2 Příklady uložení prvku ozubem z praxe: a) uložení střešních výměn 
na konzoly sloupu, b) uložení střešních vaznic na zhlaví sloupu, resp. na přírubu střešního vazníku,  
c) uložení střešních vazníků na střešní výměnu, resp. zhlaví sloupu, d) uložení stropních žeber na konzoly 
průvlaků, resp. sloupů, a jejich uložení na konzoly sloupů (realizace: IP systém a.s.) 3 Přímé vs. nepřímé 
uložení prvku: a) přímé uložení, b) nepřímé uložení (uložení prvku ozubem)  ❚  1 Dapped-end beam:  
a) hinge connection of the Gerber’s beam, b) variations of beam-to-column connection, c) variations of 
beam-to-beam connection 2 Examples of dapped-end beams in practice: a) roof primary beams and 
column corbels connection, b), c) roof primary and secondary beams connection, d) ceiling primary and 
secondary beams connection and ceiling primary/secondary beams and column corbels connection, 
(execution: IP systém a.s.) 3 Direct vs. indirect support of a beam: a) direct support, b) indirect support 
(dapped end)
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4 Základní příhradové modely používané pro dimenzování detailu uložení prvku 
ozubem podle německých předpisů a doporučení (převzato z: [19])  
5 Příhradové modely používané pro dimenzování detailu uložení prvku ozubem 
uváděné v americké a kanadské literatuře (převzato z: [7] a [8])  ❚  4 Basic strut-
-and-tie models for the design of the dapped-end beam detail according to 
German literature (adapted from: [19]) 5 Strut-and-tie models for the design of 
the dapped-end beam detail according to US and Canadian literature (adapted 
from: [7] and [8]) 
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doporučuje používat samostatně. Podíl celkové posouvající síly 
přenášený tímto modelem nemá být uvažován vyšší než 70 % 
[15]. Další doporučení týkající se rozdělení namáhání mezi mode-
ly A a B podle geometrie zhlaví uvádí např. publikace [17] a [19].

Důležitým aspektem pro aplikaci uvedených příhradových 
modelů je požadavek na možnost vytvoření přímé diagonální 
vzpěry v místě ozubu, tj. požadavek na geometrii ozubu. Podle 
[15] nemá být úhel mezi vzpěrou a táhlem uvažován menší než 
30º. V publikaci [14] je uvedena hodnota maximálního vyložení 
ozubu jako 2hn (odpovídá minimálnímu sklonu tlakové diago-
nály přibližně 26,5º). V opačném případě je třeba příhradový 
model adekvátně upravit (analogie krátká vs. dlouhá konzola).

S oběma výše popsanými přístupy návrhu je také v litera-
tuře často uváděn charakteristický způsob armování. Zatímco 
v německé literatuře lze nalézt převážně standardní vyztužo-
vání s  kotvením výztuže soudržností nebo pomocí koncové 
úpravy, v zámořské literatuře je poměrně hojně využíváno kot-
vení výztuže pomocí přivařených kotevních prvků – ocelových 
ploten, úhelníků apod. Přestože se v praxi způsob vyztužování 
tohoto detailu liší podle zvyklostí projektanta, lze prohlásit, že 
se v České republice většinou používá armování vycházející 
z německých předpisů a doporučení. Vyztužení je nejčastěji 
realizováno svislými uzavřenými třmínky a vodorovnými smyč-

kami (modely A a C), příp. šikmou výztuží ve  formě prosto-
rové smyčky (model B). Tuto základní výztuž je nutné dopl-
nit o výztuž sloužící k přenesení štěpících sil v hlavní tlakové 
diagonále ozubu (zpravidla konstrukční třmínky a vodorovné 
smyčky) a také příp. o výztuž potřebnou k zachycení tahové 
síly v podélné výztuži nosníku v oblasti vyvěšovacích třmínků 
(zpravidla vodorovné smyčky) (obr. 6). Ačkoliv se doporučuje, 
aby vyvěšovací třmínky byly koncentrovány co nejblíže půso-
bícího zatížení, jejich rozmístění na určité oblasti (délce) je tedy 
žádoucí právě s ohledem na zachycení síly v hlavní podélné 
výztuži nosníku. Např. podle publikací [18] a  [26] nemá být 
vzdálenost od líce prvku uvažovaná pro jejich rozmístění vět-
ší než polovina výšky ozubu (hn/2). Literatura [14] uvádí jinou 
hodnotu, a to čtvrtinu celkové výšky průřezu (h/4).

VYBRANÉ PROBLÉMY DIMENZOVÁNÍ  PODLE 
NĚMECKÉHO PŘÍSTUPU
Příhradový model je pouze zjednodušená představa, vždy je 
totiž nutné pracovat s poli napětí, která mají určitý rozsah, 
resp. dimenzi. Nicméně, je třeba uvážit také fakt, že metoda 
příhradové analogie je metoda zjednodušená a také metoda 
do jisté míry abstraktní, a proto je v praxi vždy nejen vhodné, 
ale zároveň také nutné zvolit přiměřenou míru zjednodušení.
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6 Charakteristický způsob vyztužování detailu uložení prvku ozubem  
v současné tuzemské praxi 7 Modelování pomocí příhradové analogie:  
a) zjednodušený „koncepční“ model, b) model s tlakovými a tahovými poli 
ve stěně nosníku, c) „detailní“ model s uzlovými oblastmi a tlačenou zónou 
nosníku 8 a), b,) c) „praktické“ problémy německého přístupu  ❚  6 Typical  
reinforcement layout of the dapped-end beam detail in current domestic 
practice 7 Designing with strut-and-tie model: a) simplified „conceptual“ model,  
b) model with compressive and tensile stress fields in the beam web,  
c) „detailed“ model with nodal zones and compressive zone of the beam  
8 a), b), c) „practical“ issues of German approach

Na  obr.  7a je vykreslen zjednodušený příhradový model 
typu A1 naznačující základní koncepci řešení, jak je zpravidla 
prezentována v odborné literatuře, např. v  [6] až [11], [15], [16], 
[17] a [19]. Na obr. 7b je tento model již rozpracován ve formě 
tlakových a tahových polí ve stěně nosníku (část prvku vzdo-
rující smyku). Na obr. 7c je vykreslen model včetně uzlových 
oblastí a tlačené zóny nosníku. Je zřejmé, že takovýto „detail-
ní“ model je téměř nemožné sestrojit bez iteračního postupu 
spojeného s alespoň částečnou grafickou interpretací.

Souvislé (nebo také tzv. rozetřené) uzlové oblasti nejsou 
pro návrh prvku rozhodující, např. také v [2]. Proto je z prak-
tického hlediska možné v mnoha případech označit koncepci 
podle obr. 7b za dostačující pro návrh a posouzení výztuže, 
příp. jejího zakotvení v  souvislých uzlových oblastech. Sa-
mozřejmě je nezbytné takovýto výpočet doplnit o detailnější 
posouzení namáhání betonu, příp. kotvení výztuže, v místech 
koncentrovaných uzlových oblastí.

Finální vyztužení musí korespondovat s modelem použi-
tým pro jeho návrh a tlaková pole se nesmějí překrývat, opět 
např. [2]. Pokud se nyní vrátíme zpět k modelu na obr. 7b, 
příp. obr.  7c, je třeba si uvědomit následující „praktické“ 
problémy plynoucí z teoretického řešení:
•  druhou sadu vyvěšovacích třmínků je nutné rozmístit tak, aby 

bylo v příhradovém modelu dosaženo shodných úhlů u první 
a druhé tlakové diagonály (úhel označený na obrázcích jako 
θ1). Tento požadavek plyne ze statických podmínek rovnová-
hy, viz také obr. 8a a 9,

•  oblast rozmístění druhé sady vyvěšovacích třmínků je nut-
né uvažovat jako oblast pro zakotvení vodorovné výztuže 
ozubu. Tyto třmínky by měly být navíc pravděpodobně rea-
lizovány pouze na  částečnou výšku prvku, a  to tak, aby 
obepínaly vodorovnou výztuž ozubu, jak je např. uvedeno 
v publikaci [16]. Tento způsob řešení totiž nejlépe odpovídá 
standardní uzlové oblasti CTT, viz také obr. 8b, 8c a 9,

•  při posuzování hlavní nosné výztuže nosníku, resp. spod-
ního taženého pásu, je třeba zohlednit „místa s nulovým 
napětím v soudržnosti“ (obr. 8b a 9),

•  je nutné modelovat vějířové – přechodové – tlakové pole, 
které oddaluje oblast, kde lze posuzovat namáhání betonu 
a  výztuže „standardními“ normovými vztahy (oblast s  tzv. 
nosníkovým chováním, tzv. oblast B), viz také obr. 8a a 9.
Ačkoli je příhradový model typu A1 uváděn v odborné 

literatuře již několik let, výše uvedené aspekty v ní zpravi-
dla nebývají uvedeny vůbec, příp. nebývají zohledňovány 
správně. Je zřejmé, že dostát všem výše uvedeným teore-
tickým předpokladům při praktickém navrhování je poměr-
ně obtížné, ne-li v  některých případech zcela nemožné. 
V práci [2] je proto navržena modifikace tohoto přístupu, 
která odstraňuje jeho nedostatky a reflektuje na praktický 
způsob vyztužování, a to vše v kontextu metody příhrado-
vé analogie.
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MODIF IKACE NĚMECKÉHO PŘÍSTUPU
Uvažujme zhlaví vyztužené pouze svislou vyvěšovací výztuží 
ve  formě uzavřených třmínků podle obr.  10a. Vyvěšovací 
výztuž je tvořena dvojicí sad (označených jako I. a II. sada 
v souladu s obr. 6) a je rovnoměrně rozložena na oblastech 
délky a  a b. Na  tuto výztuž plynule navazuje „standardní“ 
smyková výztuž navržená podle modelu platného pro B-
-oblast. Délku třmínkového pole odpovídajícího zvolenému 
sklonu tlakových diagonál θB, kterou uvažujeme pro dimen-
zování „standardní“ třmínkové výztuže (tedy délku uvažo-
vaného šikmého řezu), označme jako c. Tento způsob vy-
ztužení odpovídá praktickému způsobu armování třmínko-
vou výztuží v  oblasti uložení ozubem. Základní představa 
o přenosu smykového namáhání prostřednictvím třmínkové 
výztuže je naznačena na obr. 10b.

Navrhovaná modifikace německého přístupu spočívá ze-
jména v úpravě modelu A1 na obr. 4. Tato úprava se opírá 
o statické působení detailu, které je možné pozorovat při jeho 
nelineární analýze (obr. 11), a také o představu o přenosu smy-
kového namáhání stěnou nosníku uvedenou na obr. 10b. Pro 
případ, kdy působí i vodorovná složka podporové reakce, se 
jedná o kombinaci této úpravy a koncepce modelu C na obr. 4. 
Poznamenejme, že v  tomto případě není řešen způsob pře-
nosu vodorovné složky reakce do vodorovné výztuže ozubu, 
který při velkých vodorovných silách již není možné modelovat 
pouze pomocí působící výsledné síly, tj. výslednicí odkloněnou 
od svislice. V navrhovaném modelu se tedy předpokládá, že je 
tento přenos nějakým způsobem zajištěn.

Pro platnost dále prezentovaného řešení ještě uvažujme, 
že vodorovná výztuž ozubu je navržena tak, že je ukončena 
mezi body A a B na obr. 10a. Lze prohlásit, že se jedná o nej-
častější případ ukončení této výztuže vzhledem ke geometrii 
detailu. Pro výztuž kratší (tj. končící před bodem A), resp. 
delší (tj. ukončenou za bodem B), by bylo nutné navrhova-
ný model adekvátně upravit v kontextu navrhované koncep-
ce řešení. Nicméně, případ výztuže ukončené před bodem 
A  je vzhledem k dimenzím prvků v oboru pozemního stavi-
telství a reálným kotevním délkám výztuže (navíc s ohledem 
na podmínky soudržnosti) v podstatě vyloučen.

Jako poslední předpoklad uveďme, že budeme uvažovat 
konstantní namáhání (průběh vnitřních sil) po  délce detailu 
a v případě vodorovné složky reakce pouze s tahovým na-
máháním.

Model pro přenos pouze svislé složky podporové 
reakce (dále jen svislé síly) je zobrazen na obr. 12. Model 
vychází z představy, že je vodorovná výztuž ozubu kotvena 
pomocí tlakových polí (vzpěr), kterými prochází. Z titulu taho-
vé síly v této výztuži se směr namáhání dotčených tlakových 
polí mění – dochází k  jejich zakřivení, resp. zjednodušeně 
zalomení. Délku zakotvení vodorovné výztuže ozubu potom 
uvažujeme jako délku této výztuže nacházející se uvnitř do-
tčených tlakových polí.

Předpokládejme, že tlaková pole působí na vodorovnou 
výztuž ozubu na  délce x, kterou začínáme měřit od  jejího 
konce. Lze ukázat, že pro vzdálenost x platí rovnice:

                                                                                    
 (1)

kde pro   a p1 platí vztahy:
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 (3)

                                                                                     

Rovnice (1) představuje rovnici rovnováhy o dvou nezná-
mých x a ψ. Podle statické věty teorie plasticity, blíže také 
např. [2], lze prohlásit, že jakákoli kombinace neznámých x 
a ψ, pro kterou nebude překročena únosnost jednotlivých 
komponent příhradového modelu, je řešením.

Pro úplnost je však třeba zapsat omezující podmínky řešení:

                                                                                    
 (4)

(5)

které musejí být splněny současně.
Výsledné řešení je tedy obecně iterační proces hledání 

kombinace neznámých x a ψ, při kterém je nutné kontro-
lovat kromě rovnic (4) a  (5) také podmínky únosnosti jed-
notlivých komponent příhradového modelu. Ty jsou závislé 
na  konkrétní normě, podle které prvek, resp. konstrukci, 
posuzujeme.

Poznamenejme, jak by mělo být správně kontrolováno za-
kotvení vodorovné výztuže ozubu. Jelikož se obecně podle 
norem předpokládá rovnoměrné rozdělení napětí v soudrž-
nosti na  kotevní délce, potom vztah (zapsáno bez ohledu 
na normové označení):

(6)

kde lk,req je požadovaná kotevní délka podle normy a x je délka 
výztuže sevřená tlakovými poli (obr. 12), je možné použít pouze 
za předpokladu konstantního namáhání výztuže na celé délce 
x. Jak se lze opět přesvědčit, tato podmínka platí pouze pro 
koeficient ψ, který je kořenem kvadratické rovnice:

(7)

s konstantami A, B a C ve tvaru:

(8)

(9)

(10)

kde p1 je dáno rovnicí (3) a pro q1 a r1 platí vztahy:

(11)

(12) 

Pokud rovnice (7) nemá řešení v rámci omezujících pod-
mínek (4) a  (5), znamená to, že není možné nalézt takový 
tvar tlakových polí, aby bylo zajištěno konstantní namáhání 
vodorovné výztuže ozubu a je nutné při volbě neznámých x ( )
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9 Tvar tlakových a tahových polí (třmínkové výztuže) odpovídajících příhra-
dovému modelu A1 při různých poměrech hn/h: a) případy pro b = bmax,  
b) případy pro b = a 10 Uložení prvku ozubem: a) označení základních  
geometrických veličin, b) představa o přenosu smykového namáhání 
stěnou nosníku 11 Směr hlavních napětí při nelineární analýze programem 
ATENA s vyznačenou změnou jejich směru v úrovni vodorovné výztuže 
ozubu 12 Model odpovídající přenosu pouze svislé síly: a) pole napětí 
ve stěně nosníku, b) zjednodušený příhradový model   ❚  9 Compressive 
and tensile stress fields (stirrups reinforcement) for strut-and-tie model A1 
for different hn/h ratio: a) cases for b = bmax, b) cases for b = a 10 Dapped-
-end beam detail: a) basic geometric quantities designation, b) the concept 
of shear stress transmission in the beam web 11 Direction of principal 
stresses calculated by nonlinear analysis by software ATENA with denoted 
change of their direction on longitudinal reinforcement level 12 Model for 
the dapped-end beam detail subjected to vertical force only: a) stress fields 
in the beam web, b) simplified strut-and-tie model
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a ψ postupovat iteračně. V  takovém případě je nutné kon-
trolovat zakotvení výztuže v  rámci každého tlakového pole 
zvlášť prostřednictvím napětí v soudržnosti. Praktická ukázka 
tohoto způsobu posouzení je uvedena v rámci komplexního 
příkladu v práci [2].

Varianta v  případě působící svislé i  vodorovné 
složky podporové reakce (dále jen svislé i  vodorovné 
síly) je vykreslena na obr. 13. Jedná se o kombinaci mo-
delu pro přenos svislé síly popsaného v předcházející části 
a koncepce modelu C na obr. 4. Model pro přenos svislé 
síly je tedy rozšířen o zalomené tlakové pole (dvojici vzpěr) 
opřené do vyvěšovacích třmínků I. sady, u kterých dochází 
z  titulu působení vodorovné síly ke  zvýšenému namáhá-
ní. Vodorovné reakce tohoto statického systému musí být 
přeneseny tlačeným a taženým pásem nosníku.

Předpokládejme, že doplněné tlakové pole vzdorují-
cí působení vodorovné síly H se opírá o  vodorovnou vý-
ztuž ozubu na délce y, kterou začínáme měřit na rozhraní 
I. a II. sady vyvěšovací třmínkové výztuže. Pro tuto délku lze 
odvodit rovnici:

(13)

která představuje opět rovnici rovnováhy o dvou neznámých 
y a φ.

Součinitel φ vyjadřuje poměr mezi doplňkovou silou 
ve třmínkové výztuži I. sady vznikající z titulu působení vo-
dorovné síly H a působící svislou silou V  tak, aby byla za-
jištěna proporcionalita jejího namáhání podle obr.  13. Lze 
ukázat, že musí platit:

(14)

Pro hledání tvaru tlakových polí vzdorujících působení svislé 
síly platí úvahy z předcházející části. Rovnice rovnováhy pro 
x a ψ má potom tvar:

          (15)

kde pro ξ  a p1 platí vztahy (2) a (3) a pro p2 platí:

(16)

Opět lze prohlásit, že jakákoli kombinace nezná-
mých y a  φ v  rovnici (13) a  neznámých x a  ψ v  rovnici  
(15), pro kterou nebude překročena únosnost jednotlivých 
komponent příhradového modelu, je řeše ním.

Samozřejmě opět musí platit omezující podmínky řešení:

      (17)

(18)
(19)

které musejí být splněny současně.
Hledání proporcionálního namáhání vodorovné výztuže 

ozubu je v rámci obecného analytického řešení v podstatě 
vyloučené, protože tato úloha vede na soustavu dvou kva-
dratických rovnic pro neznámé φ a ψ. V případě potřeby by 
bylo pravděpodobně vhodnější řešit konkrétní případ nume-
ricky, nicméně poznamenejme, že tak jako v případě kvad-
ratické rovnice (7), tato úloha nemusí mít řešení. Z praktic-

kého hlediska, kdy pro posuzování tohoto detailu zpravidla 
využíváme tabulkového procesoru (např. Microsoft Excel), 
se lze omezit na iterační přístup, kdy nejprve vyřešíme část 
modelu přenášejícího vodorovnou sílu (stanovíme tedy y 
a φ) a následně se můžeme pokusit nalézt proporcionální 
řešení v rámci délky x. Je pouze třeba pracovat s uprave-
nými konstantami A a B v kvadratické rovnici (7) ve tvaru:

(20)

(21)

kde p1, q1 a r1 jsou dány vztahy (3), (11) a  (12), p2 je dáno 
vztahem (16) a pro q2 platí:

(22)

Srovnání původního německého přístupu a navržené mo-
difikace v grafické podobě je dokumentováno na obr. 14a 
až 14f.

( ) ( ) a
z
z

a
zV
zzH

y ⋅−−⋅⋅⋅−
⋅⋅

−⋅⋅⋅⋅
= ϕϕ

ϕ
ϕ

12
12 221 ,

VF ⋅
−

=
)1( ϕ

ϕ
.

( )[ ]11
)(2 21

++⋅⋅
+⋅

=
ξψz
pp

x ,

)(
2 212 zz

a
p −⋅

⋅
=
ϕ

.

( )alyx −∈+ sh,1 ; 0

( )1 ; 0∈ψ
( )1 ; 0∈ϕ

,

,
,







 ++−−⋅+=

2222
)1( 2121 qqpp

A ξ

( ) ( )ξξ +⋅+++





 −−⋅−= 1

22222
1 12121 rqqpp

B

,

,

( )212 2
zzap −⋅

⋅
=
ϕ

2
2

2

za
q

⋅⋅
−=
ϕ

,

.

13 Model odpovídající přenosu svislé a vodorovné síly: a) pole napě-
tí ve stěně nosníku, b) zjednodušený příhradový model  14 Srovnání 
původního německého přístupu a navržené modifikace: a), c), e) původní 
přístup, b), d), f) modifikace ❚  13 Model for the dapped-end beam detail 
subjected to vertical and horizontal force: a) stress fields in the beam 
web, b) simplified strut-and-tie model 14 Comparison between original 
German approach and proposed modification: a), c), e) original  
approach, b), d), f) modification
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ZÁVĚR
Metoda příhradové analogie představuje velmi účinný nástroj 
pro řešení detailu uložení prvku ozubem. V  článku byly po-
drobně diskutovány „praktické“ problémy plynoucí z její aplika-
ce podle známého německého přístupu a byla navržena jeho 
modifikace. Ze samotné podstaty metody se však pochopitel-
ně nejedná o jedinou možnou úpravu, protože těch je možné 
nalézt vždy více – teoreticky nekonečně mnoho. Prezentovaná 
úprava však nejenže odstraňuje diskutované nedostatky, ale 
také zohledňuje praktický způsob vyztužování, a to vše v sou-
ladu s teoretickými předpoklady metody příhradové analogie, 
které bohužel nebývají nejen v projekční praxi vždy důsledně 
dodržovány. Detailnější informace týkající se vlastní metody 
příhradové analogie, detailu uložení prvku ozubem a prezen-
tované modifikace německého přístupu lze nalézt v práci [2].
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