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BALKEN - spojité nosníky pozemních staveb s volitelným funkčním rozsahem: 

Betonový nosník včetně návrhů aposouzení na MSÚ obj.č.: 11.11.557 
 rozšíření o návrhy ozubů, prostupů a vzpěr obj.č.: 11.11.558 
 rozšíření o návrhy na MSP, únavy a o přepočty obj.č.: 11.11.559 
 rozšíření o předpětí obj.č.: 11.11.560 
 rozšíření o vyztužení obj.č.: 11.11.564 
Dřevěný nosník obj.č.: 11.11.562 
Ocelový nosník obj.č.: 11.11.561 
Pružné podloží obj.č.: 11.11.563 

• Moderní prostředí obsluhy s pásem karet, UnDo/ReDo, 
strukturou objektů a panely tabulek a vlastností 

• Přepínání materiálů – beton, předpjatý beton, ocel, dřevo 

• Pomocník rychlého zadání pro rutinní případy 

• Návrhy a posouzení dle norem EN a volitelných 
národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK 

• Přenos zatížení do a z jiných řešených položek 

• Komfortní ovládání a konfigurovatelné prostředí  

• Přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE a UK) 

• Víceúrovňové šablony protokolů výpočtů a posouzení 

• Moderní grafické průběhy a exportovatelné tabulky 

• Závěrečná rekapitulace důležitých výsledků 

Nosníky pozemních staveb: beton, předpjatý beton, ocel a dřevo 
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Software pro řešení rutinních i náročných úloh 

 

BETON, OCEL, DŘEVO 
Nové vydání programu BALKEN je všestrannou a výkonnou 
aplikací Windows na statické výpočty, návrhy a posouzení 
přímých spojitých nosníků pozemních staveb z betonu, 
předpjatého betonu, popř. konstrukční ocele nebo dřeva. 
Výpočet a návrh libovolných statických systémů umožňuje 
integrovaná technologie metody konečných prvků. BALKEN 
nabízí moderní grafické prostředí obsluhy pro zadání a 
výstupy. Oproti předcházejícím generacím byl program 
BALKEN významně vylepšen a optimalizován a nabízí tak 
v závislosti na zvoleném funkčním rozsahu následující vý-
hody: 

• moderní prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, 
funkcionalitou UnDo/ReDo, hierarchií objektů zadání, 
panelem vlastností a grafickými okny 2D a 3D 

• grafická schémata s kontextově senzitivními objekty a 
kótami a okamžitým zobrazením provedených úprav 

• okamžitá změna materiálu mezi betonem, předpjatým 
betonem, ocelí a dřevem 

• návrhy a posouzení dle příslušných norem EN včetně 
národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK 

• snadné zadání běžných úloh přes Pomocníka nebo po-
mocí šablon, resp. modifikací dříve řešených úloh 

• přenos zatížení do a z jiných řešených položek 

• přehledné ovládání a konfigurace programu a nezávislým 
přepínáním jazyka obsluhy a výstupů (CZ, DE a UK) 

• moderní design opakovatelných tabelárních a grafických 
výstupů 

• konfigurovatelný výstup výsledků s možnostmi filtrování a 
šablonami pro stručný, podrobný a detailní výstup 

• kompaktní rekapitulace všech řešených posudků 

Se softwarem BALKEN používáte statický program, který 
se již v praxi mnohokrát osvědčil při řešení jak rutinních tak i 
komplexních úloh. 

BETON, OCEL, DŘEVO: konfigurovatelné prostředí 

Prostředí obsluhy BALKENu se dodává s továrním nasta-
vením, které lze upravovat dle individuálních požadavků 
uživatele. Viditelnost a umístění jednotlivých oken programu 
lze nastavovat a popř. konfigurovat i pro pracoviště se dvě-
ma obrazovkami. Dále lze dle potřeby nastavovat vlastnosti 
objektů, volby výpočtu, součinitele spolehlivosti a kombinací 
atd. 

BETON, OCEL, DŘEVO: statická schémata a zatížení 
Řešený statický systém může být libovolný spojitý nosník 
s převislými konci nebo bez, konzola nebo jen prostý nos-
ník. U betonových a předpjatých nosníků lze uvažovat se 
skokovými změnami v průběhu průřezů nebo s náběhy. 
Skokové změny průřezů jsou možné rovněž u ocelových 
nosníků. Podpory mohou být absolutně tuhé nebo poddajné, 
a to s integrovaným Pomocníkem na výpočet pružinových 
konstant. Momentové klouby lze uvažovat u všech 3 materi-
álových variant. 

Vnitřní účinky a deformace se počítají pro zadané zatěžova-
cí stavy. Pro účely automatizovaných návrhových kombinací 
se zatěžovací stavy označují druhem účinku: vlastní tíha, 
stálá zatížení, užitná zatížení, vítr, sníh, teplota, pokles 
podpor, pojezd jeřábu aj. Definice zatížení je nezávislá na 
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dělení a polích nosníku, zatížení lze kopírovat po polích 
nebo se zadanou roztečí. K dispozici jsou následující typy 
zatížení: 

 
• spojité zatížení konstantní, trojúhelníkové, 

lichoběžníkové 

• osamělé síly a momenty včetně kroucení 

Zatížení mohou být přes podpory přenášena do nebo 
z jiných položek zadání. Poloha těchto zatížení pak může 
být centrická nebo excentrická. 

Návrhové kombinace se sestavují automaticky se zohled-
něním stálé a dočasné nebo mimořádné návrhové kombi-
nace. Možná jsou i definice vlastních návrhových kombinací 
podle individuálních požadavků uživatele. 

Varianta BETONOVÝ NOSNÍK 

 
Návrhy a posouzení železobetonu pozemních staveb na 
rovinný ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením 
jsou standardně možné podle základní EN 1992-1-1, nebo 
s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, 
BS EN, nebo podle starší normy DIN 1045-1. Řeší se ná-
sledující úlohy: 

• homogenní průřezy: obdélník, průřez T, deska, průřez I a 
průřez I s proměnnou tloušťkou pásnic a stojiny, včetně 
varianty „obrácené T“ 

• šablony tvarových typů průběhů průřezu: konstantní, se 
skokovou změnou, náběhy, sedlový vazník aj. 

• průřezy symetrické podle svislé osy, tuhosti i pro nesy-
metrické průřezy, avšak přesto s návrhem jen na rovinný 
ohyb 

• statické systémy s neomezeným počtem polí a automa-
tickým zohledněním spolupůsobících šířek při výpočtu 
vnitřních účinků 

• materiálová databanka běžných betonů (do C50/60), vy-
sokopevnostních betonů (C55/67 do C100/115), ultravy-
sokopevnostních betonů (UHC140) 

• materiálová databanka výztuže (do B550), vysokopev-
nostní výztuže (SAS670) nebo nekovová výztuž (Com-
BAR, včetně související metodiky návrhu vyztuženého 
průřezu) 

• lineární výpočet vnitřních účinků s automatickým genero-
váním všech návrhových kombinací 

• lineární výpočet vnitřních účinků s redistribucí ohybových 
momentů s nastavením mezí pro redistribuci 

• vyhlazení nadpodporových momentů a automatické zo-
hlednění minimálního stupně vetknutí a zatížení 
v blízkosti podpor 

• kompletní návrh výztuže průřezů na mezních stavech 
únosnosti 

• minimální konstrukční výztuž a výztuž na celistvostí 
(tvárnost) 

• ohybová únosnost z interakce NM, smyková únosnost z 
interakce V-T-VT 

• smyková únosnost z interakce V-T-VT 

• návrh dodatečné výztuže do oblasti přechodu stojina – 
pásnice a výztuže do spřahovací spáry  

• tabelární posouzení požární odolnosti 

Variantu BETON lze dodat samostatně, nebo jako 
funkční rozšíření k variantám OCEL nebo DŘEVO. 

Varianta BETON + návrh a posouzení detailů 

 
Pro železobetonové a předpjaté prvky jsou volitelně 
k dispozici návrhy různých oblastí diskontinuity: 

• návrh a posouzení dodatečné výztuže u malých a vel-
kých příčných prostupů stojinou nosníku příhradovou 
analogií dle metodiky DAfStb Heft 459, popř. volitelně i 
starší metodika 399/599 

• návrh dodatečné výztuže tlačených vzpěr v případě těs-
né blízkosti příčných prostupů s roztečí < 0,8 výšky stoji-
ny 

• návrh dodatečné výztuže do oblasti ozubů nad krajními 
podporami 

Návrh těchto konstrukčních detailů vychází z publikovaných 
technických řešení a uznávaných příhradových výpočetních 
modelů. Program identifikuje automaticky malé, velké a 
blízko ležící prostupy a navrhne je odpovídajícím způso-
bem. Protokol výpočtu obsahuje grafické schéma uspořá-
dání navržené výztuže, což usnadňuje okamžité konstruk-
tivní rozkreslení detailů. 

Varianta BETON + MS použitelnosti, únavy a přepočty 

 
Železobetonové a předpjaté nosníky mohou být volitelně 
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navrhovány a posuzovány na mezních stavech použitelnosti 
a únavy. V tomto případě BALKEN řeší následující úlohy: 

• minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro běž-
né a masivní prvky 

• minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin při odto-
ku hydratačního tepla u desek 

• omezení šířky stabilních trhlin 

• omezení napětí v betonu a ve výztuži ve stavu s trhlinami 

• omezení elastických deformací (průhybů)  

• omezení nelineárních efektivních deformací (průhybů) 
s vlivem dotvarování, smršťování a vzniku trhlin na poža-
dovanou hodnotu (např. leff/250 a leff/500) s možností vol-
by vyhodnocované návrhové kombinace (častá, charak-
teristická nebo kvazistálá) 

• posouzení únavy podélné, smykové, resp. třmínkové vý-
ztuže 

• přepočty a posouzení stávajícího stavu se zjištěním 
stupňů využití zadané podélné a smykové výztuže a při-
hlédnutím k jejich možné korozi 

U všech uvedených návrhů a posudků na mezních stavech 
únosnosti, použitelnosti a únavy probíhá skutečný návrh 
výztuže, tj. postupné hierarchické a logicky zřetězené navy-
šování nutného stupně vyztužení. 

Nelineární výpočet efektivních deformací zohledňuje sku-
tečně zadanou, resp. nutnou výztuž zjištěnou výpočtem 
návrhu. V případě režimu „přepočet“ program výztuž nezvy-
šuje, ale zjišťuje pro zadanou stávající ohybovou a smyko-
vou výztuž stupně využití průřezu. 

Varianta BETON + předpětí 

 
Volitelně je k dispozici funkční rozšíření o předpjaté nosníky 
pozemních staveb. Vedle obvyklého systému předpětí v licí 
formě pomocí více lan lze uvažovat předpětí s dodatečnou 
soudržností nebo předpětí bez soudržnosti. Grafické pro-
středí podporuje zadání geometrie předpínacích kabelů jako 
přímek nebo libovolných kubických parabol s předepsáním 
požadovaných okrajových podmínek (tečná, inflexe, …). 
V případě dodatečné soudržnosti se automaticky nabídne 
vhodná geometrie kabelu. 

Funkční rozsah předpětí pokrývá následující možnosti: 

• jednostupňové předpětí ve více vrstvách, volitelně s 
okamžitou nebo dodatečnou soudržností nebo bez 
soudržnosti, databanka parametrů obvyklých předpína-
cích systémů  

• aktivace předpětí v čase 7. dni normové křivky pevnosti 
betonu  

• 4 podmínky postupu předpínání na každou kotvu včetně 
pokluzu  

• návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním 
vlivu dotvarování, smršťování a relaxace pro časy 7, 28, 
36500 dnů 

• návrh a posouzení dodatečné výztuže kotevní oblasti 
předpínacích lan s okamžitou soudržností 

Funkce předpětí umožňují snadné a rychlé zadání geome-
trie předpínacích kabelů a jejich okamžitou grafickou kontro-
lu. 

Varianta BETON + vyztužení 
V návaznosti na statický výpočet nutných ploch podélné a 
smykové výztuže lze zvolit konkrétní uspořádání výztuže 
s podporou respektování konstrukčních zásad.  

 
Výztuž se automaticky předvolí tak, aby byla vykryta nutné 
plochy včetně pravidla posunu a nutné plochy smykové 
výztuže. Uspořádání výztuže se vykresluje v průbězích a 
dokumentuje v samostatné tabulce protokolu. 

• zobrazení vykrytí tahových a smykových sil 

• uspořádání a zobrazení podélné a smykové výztuže na 
základě nutných ploch z přecházejícího výpočtu  

• převzetí uspořádání výztuže do protokolu a spotřeba ma-
teriálu ze skutečného uspořádání výztuže 

Generování výkresu výztuže 

• U nosníků s konstantním nebo po polích odstupňovaným 
průřezem lze následně vygenerovat parametrický výkres 
výztuže a tento následně zobrazovat a tisknout v bez-
platném nástroji RTviewer, nebo jej dále exportovat do 
formátu DWG/DXF. 

 

Varianta DŘEVĚNÝ NOSNÍK 

 
Posouzení dřevěných nosníků pozemních staveb na šikmý 
ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením jsou 
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standardně možné podle základní EN 1995-1-1, nebo 
s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, 
BS EN, nebo podle starší normy DIN 1052:2008. Řešení pro 
ocelové nosníky nabízí následující možnosti 

• obdélníkové profily z masivního jehličnatého, listnatého a 
lepeného lamelového dřeva 

• konstantní průběh průřezu podél celého nosníku, popř. s 
momentovými klouby 

posouzení napětí a stability na vzpěr s klopením včetně 
zohlednění kroucení 

• posouzení otlaku v podporách 

• posouzení požární odolnosti 

• posouzení kmitání pro dřevěné trámové stropy dle EN 
1995-1-1,7.3 

• posouzení omezení počátečních (winst) a konečných 
(wfins) deformací (průhybů) 

Variantu DŘEVO lze dodat samostatně, nebo jako 
funkční rozšíření k variantám BETON nebo OCEL. 

Varianta OCELOVÝ NOSNÍK 
Posouzení ocelových nosníků pozemních staveb na šikmý 
ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením jsou 
standardně možné podle základní EN 1993-1-1, nebo 
s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, 
BS EN, nebo podle starší normy DIN 18800. Řešení pro 
ocelové nosníky nabízí následující možnosti 

• databanka standardních válcovaných profilů I, T, U, O, 
jekly a svařované symetrické profily 

• po polích konstantní průběh průřezů s možnou skoko-
vých změn průřezu v podporách 

• klasifikace průřezů, standardně elastická únosnost prů-
řezu a výpočet napětí (EE) s vlivem interakce NM-V-T 

• volitelně automatický přechod na plastickou únosnost a 
posouzení průřezu (EP) při vyčerpání elastické únosnosti 
– pokud toto zjištěná třída průřezu na daném místě 
umožňuje 

• posouzení stability na ohybový vzpěr s klopením pro pro-
fily I metodikou 2 dle EN 1993-1-1, kap. 6.3.3 

• výpočet a omezení deformací volitelně pro kvazistálou, 
častou nebo charakteristickou kombinaci 

 
Variantu OCEL lze dodat samostatně, nebo jako funkční 
rozšíření k variantám BETON nebo DŘEVO. 

Varianta  PRUŽNÉ PODLOŽÍ 
Všechny materiálové varianty BALKEN lze volitelně uvažo-
vat uložení na pružném podloží s následujícími funkcemi: 

• elastické uložení prostřednictvím pružinových konstant 

• zohlednění různých parametrů elastického uložení po-
délně, příčně a torzně 

• odstupňované úseky různých parametrů elastického ulo-
žení podél nosníku 

• přepočet edometrického modulu na pružinovou konstan-
tu 

• výpočet napětí v základové spáře 

• výpadek podloží, tj. vyloučení tahů, pouze u varianty 
BETON: 

- automatická tvorba kombinací v dočasné (NS-T / 
GEO-2) a stálé (NS-P / GEO2 / MSÚ) návrhové situaci 
a automatické sestavení kombinací pro výpočet průhy-
bů (MSP) a následující nelineární výpočet a návrh ře-
šeného prvku na tyto vnitřní účinky 

 

BETON, OCEL, DŘEVO: konfigurovatelný protokol 
Obsah protokolu výpočtu a posouzení, nabídnutý v okně 
tiskového procesoru RTreport ve formě kapitol, tabulek a 
grafických průběhů, lze přizpůsobit firemnímu standardu 
projekční kanceláře. Tiskne se tak pouze požadovaný ob-
sah. Řízení výstupů je víceúrovňové. Globálně lze aktivovat 
výstup vstupů zadání, spočtených vnitřních účinků, defor-
mací, atd. Nabízí se tiskové šablony pro tzv. stručný pro-
tokol, podrobný protokol nebo detailní protokol. Koneč-
ný rozsah výstupů lze dále upravovat dle vlastních potřeb, 
přičemž se tato konfigurace ukládá spolu s projektem pro 
pozdější opakované výstupy, resp. ji lze použít jako vlastní 
šablonu u jiných projektů BALKEN. 

 
Hlavička a patička formuláře protokolu obsahuje kromě 
nastavených firemních kontaktů dynamická textová pole, 
která se plní zadanými informacemi k řešenému prvku. 
Export protokolu ve formátech MS Word/Excel, PDF a XPS 
se zachováním stylů podporuje následující digitální zpraco-
vání souhrnných dokumentů s automatizovaným generová-
ním obsahu dokumentu a tzv. záložek. Jazyk výstupů lze 
přepínat nezávisle na jazyku obsluhy prostředí do češtiny, 
angličtiny a němčiny. 


