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1 Úvod 

Cílem práce bylo navrhnout konstruk

koncepci. Jako podklad pro zpracování byla

od studentky architektury VUT v Brn

(obr. 1) v rámci svého bakalář

Ing. arch. Jana Mléčka. Jde o zatím nerealizovaný projekt, 

Úkolem této práce bylo vy

vzhled budovy a její účel za použití dostupných technologií a materiál

nejvhodnější varianty byla zohledn

Každý zásah do vzhledu budovy byl p

dbáno na zachování jejích architektonických p

Konstrukce byla zatížen

a teploty. Statické působení navržené 

účelu byl vybrán a použit program Scia Engineer [2], který 

Část konstrukce byla posouzena na mezní

EN 1991-1-1 (Eurokód 3) [9].

Obr. 

Cílem práce bylo navrhnout konstrukční systém budovy s ohledem na architektonickou 

koncepci. Jako podklad pro zpracování byla použita studie stavby galerie 

tudentky architektury VUT v Brně Bc. Andrey Šrolové, která vytvoř

v rámci svého bakalářského projektu v akademickém roce 2012/2013

zatím nerealizovaný projekt, navržený poblíž centra Brna.

Úkolem této práce bylo vyřešit funkční konstrukční systém s ohledem na kone

čel za použití dostupných technologií a materiál

jší varianty byla zohledněna rovněž její finanční náročnost.  

Každý zásah do vzhledu budovy byl předem konzultován s architektkou studie a bylo 

architektonických představ. 

zatížena stálým a užitným zatížením a dále zatížením od sn

navržené konstrukce bylo potřeba ověřit výpo

elu byl vybrán a použit program Scia Engineer [2], který využívá metodu 

onstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti

. 

Obr. 1 – Vizualizace navrhované stavby 
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ohledem na architektonickou 

studie stavby galerie architektury [1] 

Šrolové, která vytvořila tento koncept 

akademickém roce 2012/2013 pod vedením 

poblíž centra Brna. 

ohledem na konečný 

el za použití dostupných technologií a materiálů. Při výběru 

architektkou studie a bylo 

stálým a užitným zatížením a dále zatížením od sněhu, větru 

ěřit výpočtem. K tomuto 

metodu konečných prvků. 

stav použitelnosti dle ČSN 

 

 



 

2 Koncept architekta 

Podkladem pro zpracování této práce byla vize studentky architektury 

Šrolové, která ji v rámci svého bakalá

měla za úkol navrhnout objekt, 

ulic Milady Horákové a Koliště

 

 

pro zpracování této práce byla vize studentky architektury 

rámci svého bakalářského projektu zformovala ve studii [1].

navrhnout objekt, který by měl široké využití a zaplnil prázdné místo na rohu 

Koliště (obr. 2), nacházející se v blízkosti centra Brna.

Obr. 2 – Situace – umístění stavby 
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pro zpracování této práce byla vize studentky architektury Bc. Andrey 

studii [1]. Autorka studie 

prázdné místo na rohu 

centra Brna. 

 



 

Při návrhu budovy čelila

tichou a intimní galerii, ale to bylo v

projíždí až 60 tisíc aut denně

se galerii “odpoutat od země“

příjemnější a tišší místo k rozjímání v

výhled na celé město. 

Současně se zabývala otázkou: 

architektury“ chápe tak, že si č

model 1:1. Stejného principu využívá i Serpentine Gallery v

Tím však nebyl vývoj konceptu u konce, ba 

kopírující tvar parcely až po polokouli vznášející se nad zemí (

vzhledu konstrukce autorka zvolila tvar prstence

a rozhodla se jej využívat jako otev

zejména v letních měsících.  Stavba se

hlavní budovou, únikovým schodišt

čelila architektka několika problémům. Chtěla vytvo

tichou a intimní galerii, ale to bylo v rozporu se zadaným umístěním. Na př

projíždí až 60 tisíc aut denně. A protože se autorka nechtěla svého cíle vzdát, rozhodla 

“. Toto řešení skýtá hned několik výhod: vě

rozjímání v přelidněném centru, a zároveň nabízí 

   

 

Obr. 3 – Vývoj konceptu galerie 

se zabývala otázkou: „Jak vystavovat architekturu?“. Význam pojmu „galerie 

, že si člověk může daný prostor prohlédnout v kontextu prost

model 1:1. Stejného principu využívá i Serpentine Gallery v Londýně. 

Tím však nebyl vývoj konceptu u konce, ba naopak. Nabízela se různá 

kopírující tvar parcely až po polokouli vznášející se nad zemí (obr. 3). Při návrhu kone

volila tvar prstence. Prostor pod prstencem nechala

jako otevřenou letní scénu, která plní funkci divadelního podia, 

sících.  Stavba se skládá z proskleného prstence,

schodištěm a dvěma nosnými sloupy. 
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ěla vytvořit příjemnou, 

ním. Na přilehlé silnici totiž 

la svého cíle vzdát, rozhodla 

ětší prostor galerie, 

nabízí návštěvníkům 

 

Význam pojmu „galerie 

že daný prostor prohlédnout v kontextu prostředí - 

ůzná řešení od budovy 

ři návrhu konečného 

nechala zcela volný 

enou letní scénu, která plní funkci divadelního podia, 

prstence, který je podepřen 
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3 Konstrukční řešení navržené autorkou 

Při návrhu konstrukčního řešení (obr. 4) dbala autorka především na výběr materiálů. 

Zvolila železobeton, ocel, sklo a čedičový obklad. 

Hlavní konstrukce má tvar prstence, který se nachází ve výšce 24 metrů. Samotná výška 

prstence je 6 metrů. Hlavní nosnou konstrukci mají tvořit ocelové trubky spojené 

v příhradovou konstrukci bez svislic. Na požadavek, aby v konstrukci prstence nebyly žádné 

svislice, kladla autorka mimořádný důraz. Má za to, že by působily velice rušivě, zničily 

estetičnost a celkový dojem lehkosti konstrukce. Podlahu i stropní konstrukci navrhla jako 

betonovou desku. Fasáda byla navržená jako dvojitá, skleněná. 

Prstenec je podepřen ve třech bodech. Jeden je tvořen provozní vertikální budovou 

ze železobetonu, druhým bodem je ocelové únikové schodiště a třetím podpěrným bodem 

je dvojice šikmých, kónických, železobetonových sloupů. Podpory jsou umístěny ve třetinách 

obvodu prstence. 

 

Obr. 4 – Popis konstrukčního řešení 
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4 Návrhy na úpravy konstrukčního řešení 

4.1 Prstenec 

Základním požadavkem autorky bylo, aby v hlavní nosné konstrukci po obvodu 

prstence nebyly použity žádné svislé prvky. Bylo tedy jasné, že příhradová konstrukce 

prstence obsahující svislice nepřichází v úvahu. Svislice by byly v konstrukci velmi 

prospěšné, protože by sloužily ke stabilizaci, zkrácení vzpěrných délek a ztužení konstrukce. 

Byl tedy zachován návrh autorky a byly použity pouze diagonály. Oproti systému 

se svislicemi jde o jednodušší řešení, protože se v soustavě nachází méně prutů i styčníků. 

Z toho vyplývá i menší pracnost provádění. V tomto případě je nevýhodou, že jsou styčníky 

méně tuhé. Také vzpěrná délka prutů je větší. Z tohoto důvodu bylo potřeba navrhnout 

dostatečné příčné ztužení celé konstrukce. Pokud by byla dostatečná tuhost zajištěna pouze 

ve spodní části, šlo by o obdobu mostu s otevřeným průřezem a stabilita tlačených pásů 

by musela být zajištěna příčnými polorámy tvořenými z příčníků a diagonál. Toto provedení 

by bylo velice náročné, a proto bude potřeba zajistit tuhé spojení i v horní části příhradového 

systému. Vznikne tak soustava podobná mostu s uzavřeným příčným řezem. 

Byly tedy navrženy dvě kruhové příhradové konstrukce a bylo nutno vyřešit, jak je 

dostatečně ztužit tak, aby spolupůsobily a tvořily prostorově tuhý celek. V tomto ohledu 

byly zvažovány dvě varianty. 

• Prostorová příhradová konstrukce s lehkým stropem 

Při tomto návrhu byly konstrukce svázány soustavou prutů navzájem kloubově 

spojených (obr. 5). Nevýhodou tohoto řešení je malá tuhost, která by se musela zvýšit 

provedením prostorového ztužení. Výztužné pruty by byly umístěny v rovinách stropů, 

aby byly příhradoviny vnitřního a vnějšího prstence svázané v těchto rovinách. Tím 

by vzniklo klasické rozložení příhradové konstrukce, které je tvořeno trojúhelníkovými prvky. 

To by mělo za následek náročné provádění stropních konstrukcí. Dále by bylo potřeba umístit 

v několika místech konstrukce příčné výztužné pruty. Ty by měly za úkol svázat horní a dolní 

pásnici. Toto řešení by však nepříznivě ovlivňovalo interiér galerie, s čímž architektka 

nesouhlasila. 
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Obr. 5 – Model prostorové příhradové konstrukce 

• Prostorová rámová konstrukce s těžkým stropem 

Další verze navrhuje jiné řešení svázání obvodových příhradových konstrukcí tak, 

aby se neomezoval interiérový prostor. Kloubové spoje byly nahrazeny rámovými rohy. 

Samotné rámové rohy by nezajišťovaly dostatečnou tuhost konstrukce. Nebylo by sice 

potřeba dalších výztuh, ale bylo nutno navrhnout tuhý strop, který konstrukci ztužuje. S tímto 

řešením (obr. 6) už autorka souhlasila. 

 

Obr. 6 – Model příhradové rámové konstrukce 
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V další fázi návrhu bylo třeba ověřit úhel, který svírají diagonály s pásnicemi. 

Optimální úhel pro diagonálu příhradové konstrukce je mezi 55 – 60°. Pokud v konstrukci 

navrhneme diagonály pod tímto sklonem, je dosaženo maximálního využití průřezu 

pro přenos sil [5]. Úhel navržený architektkou byl 41° pro vnitřní konstrukci a 35° (obr. 7) 

pro konstrukci vnější. Diagonály umístěné pod tímto úhlem by byly velice neefektivní 

v přenosu sil.  

Ani z hlediska délek prutů její řešení nebylo přijatelné. Délka diagonály o délce 10 m 

a pásnice o délce 16,5 m by byla těžce proveditelná. S tím souvisí problémy s výrobou, 

dopravou, atd. Ze statického hlediska by docházelo k velkému průhybu již od vlastní tíhy 

prutů. Pruty těchto rozměrů mají také špatnou odolnost proti klopení. 

Proto bylo zapotřebí změnit geometrii nosné konstrukce. Bohužel ji nebylo možné 

upravit libovolně, protože konstrukce byla z geometrického hlediska velice dobře promyšlená, 

vše na sebe navazovalo i v širších souvislostech. Aby tedy nedošlo k zásadním změnám 

geometrie konstrukce, umístění podpor a zároveň, aby všechny diagonály byly pod stejným 

úhlem, bylo navrženo řešení zdvojnásobit počet diagonál. Úhly byly v tuto chvíli daleko 

příznivější. Na vnější konstrukci bylo dosaženo úhlu 55° (obr. 8) a na vnitřní konstrukci úhlu 

67°, což je stále přijatelné. 

 

Obr. 7 – Původní sklon diagonál 

 

Obr. 8 – Navrhnutý sklon diagonál  
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4.2 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena pomocí soustavy příčníků a podélníků. Příčníky jsou 

umístěny v radiálním směru v každém styčníku. Podélníky tvoří tvar n- úhelníku. V horní 

části byly podélníky navrženy pouze po vnitřním a vnějším obvodu prstence (obr. 9). 

U spodního líce prstence působí poměrně velké užitné zatížení. Z toho důvodu byl navržen 

také prut uprostřed šířky prstence (obr. 10).  

V místě napojení sloupů docházelo k velkým koncentracím napětí a vznikaly zde velké 

ohybové momenty. Z tohoto důvodu bylo navrženo vyztužení přilehlých polí. Kromě 

obvodových podélníků jsou zde navrženy dva vnitřní, které se nacházejí v ose sloupů 

a roznáší působící zatížení do zbytku konstrukce (obr. 10).  Napojení sloupů a prvků prstence 

bylo navrženo pomocí styčníkového plechu, který má za úkol rovnoměrně roznést působící 

zatížení.

 

Obr. 9 – Rozmístění prutů u horního líce 

prstence 

 

Obr. 10 – Rozmístění prutů u spodního líce 

prstence 

Sloupy jsou umístěny ve třetinách délky příčníku. Na tento příčník působí výrazně větší 

zatížení, než ve zbytku konstrukce a vznikají zde velké ohybové momenty. Aby průřez 

přenesl působící zatížení, musel by být výrazně větších rozměrů, než ostatní příčníky, což by 

nepříznivě ovlivnilo tloušťku konstrukce. Z toho důvodu bylo navrženo vyztužení prutu 

dvěma úhelníky tvaru U (obr. 11).  

 
Obr. 11 – Vyztužený příčník 



 

Návrh samotné stropní konstrukce 

Jde o systémové řešení, díky kterému je možno navrhnout únosnou stropní konstrukci s

konstrukční výškou. Jedná se o bezstropnicový systém. 

Na speciálně upravené nosníky tvaru I se uloží vysoké, plechové, žebrované panely. 

Nad nosníky se umístí pletivo a celý prostor se vyplní leh

mají rozšířenou spodní přírubu a jsou opat

aby došlo ke spřažení ocelového nosníku s

4.3 Rampa a mezipatro

V části prstence je navržené mezipatro, na které vedou dv

prstence (obr. 13). Rampy jsou široké 1,5 m. Celá tato vložená konstrukce je odsazená 

o 400 mm od hlavní nosné konstrukce. 

stropní konstrukce využívá stropního systému Slimdek [3]

ešení, díky kterému je možno navrhnout únosnou stropní konstrukci s

o bezstropnicový systém.  

 upravené nosníky tvaru I se uloží vysoké, plechové, žebrované panely. 

ístí pletivo a celý prostor se vyplní lehčeným betonem. Nosníky profilu I 

řírubu a jsou opatřeny plastickou úpravou horní p

ažení ocelového nosníku s betonem. 

Obr. 12 – Stropní systém Slimdek 

a mezipatro 

ásti prstence je navržené mezipatro, na které vedou dvě rampy, každá z

Rampy jsou široké 1,5 m. Celá tato vložená konstrukce je odsazená 

mm od hlavní nosné konstrukce.  

Obr. 13 – Umístění rampy a patra 
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stropního systému Slimdek [3] (obr. 12). 

ešení, díky kterému je možno navrhnout únosnou stropní konstrukci s malou 

 upravené nosníky tvaru I se uloží vysoké, plechové, žebrované panely. 

eným betonem. Nosníky profilu I 

eny plastickou úpravou horní příruby tak, 

 

, každá z jiné strany 

Rampy jsou široké 1,5 m. Celá tato vložená konstrukce je odsazená 

 



 

Polovina mezipatra je kotvená do hlavní budovy, druhá polovina je kotvená v polovin

diagonál prstence (obr. 14).  

Samotná rampa je podep

je uchycena k diagonálám pro zajišt

deskou trojúhelníkového průřezu. Takto tvarovaná deska slouží jako hlavice sloupu a díky 

tomu nedojde k protlačení des

Polovina mezipatra je kotvená do hlavní budovy, druhá polovina je kotvená v polovin

Obr. 14 – Mezipatro 

Samotná rampa je podepřená pomocí sloupků kotvených do betonové desky. Zárove

diagonálám pro zajištění stability (obr. 15). Rampa je tvořená železobetonovou 

ůřezu. Takto tvarovaná deska slouží jako hlavice sloupu a díky 

ení desky sloupem. 

Obr. 15 – Detail rampy 
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Polovina mezipatra je kotvená do hlavní budovy, druhá polovina je kotvená v polovině 

 

 kotvených do betonové desky. Zároveň 

řená železobetonovou 

ezu. Takto tvarovaná deska slouží jako hlavice sloupu a díky 
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4.4 Sloupy 

Konstrukce prstence je podpírána dvěma sloupy. Sloupy by byly založeny na pilotách, 

a proto jsou ve výpočtovém modelu konstrukce uvažovány jako vetknuté.  Každý sloup 

začíná v jiné pozici, ale v úrovni prstence jsou napojeny do jednoho vyztuženého příčníku 

(viz. kapitola 4.2). Sloupy sahají do výšky 24 m a mají kruhový průřez, po délce proměnný. 

Základní průměr sloupu je 1 m a s rostoucí výškou se průměr zvyšuje až na 2 m. 

Sloupy autorka architektonické studie navrhla tak, že svíraly se zemí úhel 77°. 

Ze statického hlediska je nejpříznivější stav, když je konstrukce sloupu ve svislém směru 

a svírá tak úhel 90°. Také rozšiřování sloupu směrem vzhůru není výhodné ani ekonomické, 

a to logicky vedlo k diskuzím s autorkou o možnosti použití nekónických, svisle 

orientovaných sloupů (obr. 16). 

Toto řešení však nebylo možné hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je chodník 

nacházející se pod prstencem, do kterého není možno kotvit sloupy, jelikož tato plocha není 

součástí stavební parcely. Druhým důvodem je požadavek architektky na vzdušnost celé 

konstrukce. Trvala na šikmých sloupech, ale souhlasila s případnou změnou jejich sklonu, 

při zachování proměnného průřezu sloupů. Byly tedy navrženy sloupy pod co nejmenším 

sklonem s ohledem na hranice pozemku (obr. 17). 

 

 

 

Obr. 16 – Půdorys – návrh kolmých sloupů 

 

 

Obr. 17 – Půdorys – návrh šikmých sloupů 
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Další krok při návrhu sloupů byl výběr materiálu, díky kterému by bylo možno vyrobit 

sloupy dostatečně lehké, únosné a zároveň tuhé. 

Lehké, aby nevytvářely velké zatížení od vlastní tíhy. Pokud by byly kónické sloupy 

vyrobeny z železobetonu, jak navrhovala autorka studie, byla by vlastní tíha výrazným 

přitížením konstrukce. Zvláště velké zatížení by vznikalo v horní rozšířené části sloupu, 

kde by byl obsah betonu největší a přitom by byl téměř bez využití. Z toho důvodu byl 

železobeton považován za nevyhovující materiál pro tento účel. 

Jako jiné materiálové řešení bylo zvažováno použití ocelobetonu. Jednalo by se 

o kombinaci ocelové trubky vyplněné lehčeným betonem. Nevýhodou je náročnost 

a nákladnost výroby trubky tohoto tvaru a rozměrů. Výroba by probíhala po třetinách výšky 

sloupu procesem spirálového svařování z plechu a následným vylitím lehčeným betonem. 

Hotový sloup by pak byl sestaven a spojen na místě. Toto řešení bylo také zamítnuto kvůli 

obtížné proveditelnosti, vysokým nákladům a velké vlastní tíze sloupů. 

Dalším možným řešením je navrhnout ocelovou konstrukci a poté ji opláštit. Toto řešení 

skýtá řadu výhod od dostupnosti materiálů a poměrně snadnou výrobu až po nízkou hmotnost 

takto zhotoveného sloupu. 

Nejprve byl navržen sloup ve tvaru desetiúhelníku, jehož strany byly zavětrované 

(obr. 18), to se však ukázalo jako nevhodné z důvodu nízké tuhosti. Docházelo ke ztrátě 

stability i při malém zatížení. 

 

Obr. 18 – Návrh příhradového sloupu  



 

Sloup bylo potřeba vyztužit tak, aby se zlepšila jeho tvarová stabilita.

řešila nedávno realizovaná konstrukce rozhledny na Kotli (

vnitřním točitým schodištěm a vn

rozhledny a na vrcholku rozhledny, které tyto tubusy spínají a tím 

Stejný princip byl použit p

desetiúhelníkem. Do středu sloupu byl v

desetiúhelníkový průřez. K jejich propojení dochází v

vodorovného prutu (obr. 20). 

Obr. 20

eba vyztužit tak, aby se zlepšila jeho tvarová stabilita.

ešila nedávno realizovaná konstrukce rozhledny na Kotli (obr. 19). Rozhledna

a vnějším tubusem. Stabilitu zajišťují dva pevné spoje uprost

rozhledny a na vrcholku rozhledny, které tyto tubusy spínají a tím dochází ke ztužení.

 

Obr. 19 – Rozhledna na Kotli 

princip byl použit při zvyšování tuhosti sloupu. Obvodový pláš

edu sloupu byl vložen jiný sloup, o menším průmě

jejich propojení dochází v každém styčníku pomocí vloženého 

 

 

20 – Návrh vyztuženého příhradového sloupu
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eba vyztužit tak, aby se zlepšila jeho tvarová stabilita. Obdobný problém 

Rozhledna je tvořena 

ují dva pevné spoje uprostřed 

dochází ke ztužení. 

i zvyšování tuhosti sloupu. Obvodový plášť je tvořen 

ůměru, který má také 

níku pomocí vloženého 

íhradového sloupu 



 

Na první pohled se použití vyztuženého p

Ovšem pouze do doby, než se 

byly navrženy průřezy profilů

problém nastal ve spodní části

prvky největší průřez. Zároveň

ve spodní části nebylo dostatek prostoru.

Z toho důvodu byl sloup zjednodušen. Vnit

tenkostěnnou trubkou, která př

byl použit ve výpočetním modelu.

Obr. 

Možností, jak provést př

a použít například stejného rozložení prvk

byla tvořena trubkou, stejně jako v

sloupu by byly například čtyři

trubkou. Bylo by nutné příhradové zpevn

spojeny skruží tvořící kružnici. 

Na první pohled se použití vyztuženého příhradového sloupu zdálo být ideálním.

pouze do doby, než se zvážily výsledky výpočtu zatíženého sloupu. P

profilů a v této chvíli byla zjištěna neproveditelnost sloupu. 

části. Zde působí největší vnitřní síly a z tohoto d

ez. Zároveň je zde sloup nejužší. Na svařování potřebných

tek prostoru. 

vodu byl sloup zjednodušen. Vnitřní příhradový sloup byl nahrazen 

nnou trubkou, která příhradový sloup vyztužuje (obr. 21). Tento zp

etním modelu. 

Obr. 21 – Zjednodušený příhradový sloup 

jak provést příhradový sloup, je mnoho. Bylo by možné ho dále zjednodušit 

íklad stejného rozložení prvků jako u rozhledny (obr. 19), kdy by vnit

ě jako v předchozím případě, ale svislé pruty po obvodu vn

čtyři. Vodorovnými pruty by byly svislé pruty spojeny se st

říhradové zpevnění po obvodu. Vzájemně by byly svislé pruty 

ící kružnici.  
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íhradového sloupu zdálo být ideálním. 

. Podle vnitřních sil 

na neproveditelnost sloupu. Největší 

tohoto důvodu musí mít 

potřebných průřezů by 

íhradový sloup byl nahrazen 

Tento způsob provedení 

 

je mnoho. Bylo by možné ho dále zjednodušit 

), kdy by vnitřní část 

po obvodu vnějšího 

. Vodorovnými pruty by byly svislé pruty spojeny se středovou 

ě by byly svislé pruty 



 

Všechny výše uvedené varianty by skýtaly jisté výhody i nevýhody. Ve spodní 

by nejlépe fungoval železobeton.

by byla nejvýhodnější ocelová konstrukce

konečné řešení.  Rozdělit sloup na dv

do které je ukotvená lehká ocelov

zvolena 6 m, což je čtvrtina celé výšky sloupu. 

Byl sestrojen výpočetní model i s

a byly zkoumány výsledky. Volba 

Konstrukční řešení sloupu skýtá velkou variabilitu a bylo by 

varianta by byla nejlepší ve všech ohledech. Je možné m

sloupu, počet prutů příhradové konstrukce a provád

co nejlevnější, popř. snáze proveditelná

budou na závěr opláštěny, takže

uvedené varianty by skýtaly jisté výhody i nevýhody. Ve spodní 

železobeton. Navíc by byl nejméně náročný na výrobu.

ocelová konstrukce díky své lehkosti. Z této myšlenky vyplynulo 

lit sloup na dvě části a provést jej jako železobetonovou

ocelová konstrukce (obr. 22). Výška železobetonového sloupu byla 

tvrtina celé výšky sloupu.  

četní model i s tímto částečně železobetonovým 

byly zkoumány výsledky. Volba řešení měla na průhyby a vnitřní síly jen zanedbatelný vliv. 

Obr. 22 – Kombinovaný sloup 

ešení sloupu skýtá velkou variabilitu a bylo by možné dále zkoumat, která 

varianta by byla nejlepší ve všech ohledech. Je možné měnit výšku železobetonové 

íhradové konstrukce a provádět další úpravy tak, aby byla konstrukce 

snáze proveditelná nebo co nejrychleji smontovatelná apod. Sloupy 

ny, takže samotná konstrukce nebude viditelná. 
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uvedené varianty by skýtaly jisté výhody i nevýhody. Ve spodní části 

ný na výrobu. V horní části 

této myšlenky vyplynulo 

železobetonovou konstrukci, 

Výška železobetonového sloupu byla 

železobetonovým provedením sloupů 

ní síly jen zanedbatelný vliv.  

 

možné dále zkoumat, která 

nit výšku železobetonové části 

t další úpravy tak, aby byla konstrukce 

vatelná apod. Sloupy 
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4.5 Únikové schodiště 

Únikové schodiště je navrženo z důvodů požární bezpečnosti. Zároveň plní opěrnou 

funkci prstence. Tvar schodiště vychází z návrhu architektky. Schodiště má obdélníkový 

půdorys o rozměrech 8,00 x 5,60 m. 

Schodiště je po šířce rozděleno na třetiny. V jedné se nachází nástupní rameno, v druhé 

výstupní rameno, a ve třetí je vodorovná podesta. Konstrukce má 8 podlaží a celková výška 

je 24 m. Zadní strana je vyzděna. 

Geometrie schodiště i hlavní nosné prvky byly zachovány. Schodiště bylo pouze 

zavětrováno (obr. 23), aby poskytovalo co nejlepší podporu prstence. 

 

 

Obr. 23 – Statické schéma únikového schodiště 

S konstrukcí schodiště nebyl problém. Jeho umístění však nebylo zvoleno nejlépe 

(obr. 24). Hlavní budova představuje vetknutí, zatímco uložení na schodišti a na sloupech 

se chová spíše jako posuvná podpora. 

Autorka rozmístila podpory do třetin obvodu kruhu osově, ale zapomněla uvažovat typ 

a velikost podpor. Sloupy jsou bodová podpora, kdežto budova, na které je prstenec uložen, 

je plošná podpora. Konstrukce prstence bude do vertikální budovy vetknutá v několika 

bodech. Šířka podpory, která vzniká uložením na vertikální budovu, tedy není nulová, jak 

předpokládala autorka, ale podpírá prstenec na délce 16 m. Podobné je to u únikového 

schodiště. To nabízí oporu na délce 8 m. Tím vzniká nerovnoměrné a neefektivní rozmístění 

podpor. Na obrázku (obr. 24) můžeme vidět, že vzdálenost mezi hlavní budovou a únikovým 

schodiště je výrazně menší, než další dva úseky. Z toho vyplývá, že bylo potřeba změnit 

rozmístění podpor. 
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Obr. 24 – Autorkou navržené rozmístění podpor a jejich vzdálenost 

Hlavní budova podpírá jak horní tak dolní pásnici ocelové konstrukce vnějšího prstence. 

Uložení konstrukce na schodišti i na sloupech se chová zcela odlišně. Největší rozdíl spočívá 

v tom, že podpírají pouze spodní hranu ocelové konstrukce prstence a nijak nekotví horní 

část, proto by byla mnohem vhodnější symetrická vzdálenost podpor od hlavní budovy 

(obr. 25). Správnost této úvahy byla ověřena tak, že při stejném zatížení i profilech prvků 

se deformace zmenšila o polovinu pouze díky přesunu schodiště. 

Autorka se zrcadlovým rozmístěním podpor nesouhlasila. Přistoupila však 

na kompromis a schodiště bylo posunuto o jedno pole směrem ke sloupům (obr. 26). 

 

 

Obr. 25 – Ideální rozmístění podpor 

 

Obr. 26 – Konečné rozmístění podpor



 

4.6 Hlavní budova 

Hlavní budova plní provozní a komunika

v ní foyer, pokladna, šatna a výtahy

jako je sklad depozitů, administrativní 

místa určená k odpočinku a trávení volného 

obchod s knihami. 

Další podstatná funkce 

prstenec. Ten je s budovou spojen 

kotvena horní část prstence.

se nachází jen minimum oken a otvor

utváří vzhled budovy. 

Detailní konstrukční systém hlavní budovy není p

k deformacím a posunům ve zbytku konstrukce by byly deformace malé, proto byly 

zanedbány a uložení bylo předpokládáno dokonale tuhé.

 

Hlavní budova plní provozní a komunikační funkci, tvoří přístup do galerie

a výtahy. Dále zde najdeme prostory zabezpeč

, administrativní část a zázemí pro zaměstnance. Také se zde nacházejí 

trávení volného času jako kavárna, obchod se suvenýry nebo 

 hlavní budovy je statická, jelikož je na ní pevn

spojen ve více bodech. Prstenec je na ní uložen, a dále je do ní 

nce. Budova byla uvažována jako železobetonová. 

um oken a otvorů. Pro konečnou úpravu je volen čedič

ní systém hlavní budovy není předmětem této práce. Vzhledem 

m ve zbytku konstrukce by byly deformace malé, proto byly 

ředpokládáno dokonale tuhé. 

Obr. 27 – Hlavní budova 
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ístup do galerie. Nachází se 

prostory zabezpečující chod galerie 

aké se zde nacházejí 

asu jako kavárna, obchod se suvenýry nebo 

, jelikož je na ní pevně uchycen celý 

ve více bodech. Prstenec je na ní uložen, a dále je do ní 

Budova byla uvažována jako železobetonová. V budově 

čedičový obklad, který 

tem této práce. Vzhledem 

m ve zbytku konstrukce by byly deformace malé, proto byly 
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5 Zatížení konstrukce 

Na základě výše uvedených úprav byl sestrojen 3D model v programu 

Scia Engineer 14.0. Konečný model byl zatížen vlastní tíhou, stálým a užitným zatížením 

a dále zatížením od sněhu a větru. Zatížení je vykresleno v příloze 1. 

Zatížení vlastní tíhou nebylo potřeba počítat. Program Scia Engineer ji umí do výpočtu 

zahrnout automaticky na základě definovaných materiálů a průřezových charakteristik.  

5.1 Roznášecí šířky 

Stálé a nahodilé zatížení podlahy a stropu prstence bylo pomocí zatěžovacích šířek 

převedeno na styčníkové zatížení. Vzhledem k jinému uspořádání prutů, jsou zatěžovací šířky 

odlišné u dolního (obr. 28) a horního povrchu prstence (obr. 29). 

 

Obr. 28 – Roznášecí šířky u dolního povrchu 

 

Obr. 29 – Roznášecí šířky horního povrchu  
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5.2 Zatížení stálé 

Stálé zatížení zahrnuje účinky od skladby stropu, podlahy a střešní krytiny a 

od skleněné fasády. 

Stropní konstrukce byla navržená pomocí stropního systému Slimdek [3]. Hodnota 

zatížení od stropní konstrukce je 3,81 kNm-2 (tabulka 1). Dále bylo zatížení roznásobeno 

zatěžovacími šířkami (obr. 28), (obr. 29) a převedeno na styčníkové (tabulka 2). 

Materiál 

Tloušťka 

vrstvy 

h [mm] 

Objemová 

hmotnost 

 [kg ⋅ m ] 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 

Cementový potěr CemLevel  57 2100 1,19 

Hydroizolace 2x1,5 - 0,01 

Tepelná izolace Isover R 80 142 0,11 

Lehčený beton 300 700 2,1 

Prolamovaný plech SD 225 225 - 0,20 

Podhled  20 - 0,20 

Celkem 3,81 

Tabulka 1 – Výpočet stálého zatížení 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 

Roznášecí 

plocha 

 [m ] 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN] 

3,81 27,88 106,22 

3,81 34,16 130,15 

3,81 17,60 67,01 

3,81 30,01 114,34 

3,81 12,41 47,28 

Tabulka 2 – Výpočet styčníkového zatížení 

Fasáda byla navržena z bezpečnostního izolačního vrstveného zakřiveného skla firmy 

Glassolutions [4]. Jedná se o německou firmu, takže je produkt dobře dostupný. Z nabídky 

firmy byla vybrána skla s výškou 6 m, takže pokrývají celou výšku prstence a není potřeba 

provádět vodorovný spoj. Zaoblení skel kopíruje tvar prstence. Jednotlivá skla jsou spojovaná 
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vždy po 2 m pomocí průhledného pružného tmelu, který zajišťuje dilatační spáry, 

aby nedocházelo k praskání skel. Tloušťka skla je 19 mm a váha 1500 kg [4]. Po přepočtu 

vychází hodnota zatížení 1,226 kNm-2 (1). 

 =
⋅

⋅ ℎ
=

1500 ⋅ 9,81

2 ⋅ 6
⋅ 10 = 1,226	kN ⋅ m  (1) 

5.3 Zatížení užitné 

Užitné zatížení plyne z funkce budovy. Hodnoty užitného zatížení byly odečteny 

z normy ČSN EN 1991-1-1 [6]. Spodní hrana prstence má sloužit jako výstavní galerie, 

ve které je umožněn volný pohyb osob. Užitné zatížení tedy odpovídá kategorii C3 – plochy 

bez překážek, které by znemožňovaly pohyb osob. Užitné zatížení v této části je 5,00 kNm-2. 

Po vynásobení roznášecí šířkou (obr. 28) byla zjištěna hodnota síly působící na vnitřní, 

prostřední a vnější styčník (tabulka 3). 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 
Roznášecí 

plocha 

	[m ] 
Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN] 
5,00 17,60 88,00 

5,00 30,01 150,5 

5,00 12,41 62,05 

Tabulka 3 – Výpočet styčníkového zatížení 

Zhruba v oblasti jedné třetiny prstence se nachází vložené mezipatro, které je taktéž 

navrženo k účelům výstavní galerie a řadí se do kategorie C3. Hodnota užitného zatížení 

je 5,00 kNm-2. Užitné zatížení bylo vynásobeno roznášecí šířkou (tabulka 4).  Ta se rovná 

vzdálenosti příčníků pro mezipatro a v místě rampy je rovna její šířce. Zatížení bylo zadáváno 

jako liniové.  

 Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 
Roznášecí 

šířka 

	[m] 
Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 
Mezipatro 5,00 6,7 33,5 

Rampa 5,00 1,5 7,5 

Tabulka 4 – Výpočet styčníkového zatížení 
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Střecha byla navržena jako nepochůzí. Spadá do kategorie střech H. Užitné zatížení 

na střeše má charakteristickou hodnotu zatížení velikosti 0,75 kNm-2. Po vynásobení 

roznášecí šířkou (obr. 29) byla zjištěna hodnota styčníkového zatížení u vnitřního a vnějšího 

líce prstence (tabulka 5). 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 
Roznášecí 

plocha 

	[m ] 
Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN] 
0,75 27,88 20,91 

0,75 34,16 25,62 

Tabulka 5 – Výpočet styčníkového zatížení 

5.4 Zatížení sněhem 

Objekt má být umístěn v centru Brna, typ krajiny byl uvažován jako normální, 

charakteristická hodnota zatížení byla odečtena ze sněhové mapy [10]. Výpočet byl proveden 

dle normy ČSN EN 1991-1-3 [7]. Střecha budovy je plochá. Pro použití ve výpočtu byla 

uvažována jako pultová, protože norma plochou střechu definuje jako speciální případ pultové 

střechy. Při výpočtu byla zjištěna charakteristická hodnota od zatížení větrem ve velikosti 

0,51 kNm-2 (2). 

Základní hodnota zatížení s=0,64 kPa 

Součinitel expozice ce=1,0 

Tepelný součinitel ct=1,0 

Sklon střechy α=<0,30> 

Tvarový součinitel µ1=0,8 

 

 

Obr. 30 – Tvarový součinitel zatížení pultové střechy 
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Charakteristická hodnota zatížení sněhem 

 = ∙ ∙ ∙ = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,64 = 0,51	kN/m  (2) 

Po vynásobení roznášecí šířkou (obr. 29) byla zjištěna hodnota styčníkového zatížení 

(tabulka 6). 

Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN ⋅ m ] 
Roznášecí 

plocha 

	[m ] 
Charakteristická 

hodnota zatížení 

[kN] 
0,51 27,88 14,21 

0,51 34,16 17,42 

Tabulka 6 – Výpočet styčníkového zatížení 

5.5 Zatížení větrem 

Navrhovaný objekt se nachází ve II. větrné oblasti. Budova je umístěna v zastavěné 

oblasti s výškou okolních budov nad 20 m, a proto spadá do kategorie terénu IV. Výpočet byl 

proveden dle normy ČSN EN 1991-1-4 [8]. 

Konstrukce byla zatěžována od účinků větru působícího na obvodový plášť z vnitřní 

i vnější strany prstence, na střechu prstence a zespod prstence na stropní konstrukci. 

5.5.1 Charakteristický tlak větru 

Větrná oblast: II 

Kategorie terénu: IV 

Výchozí základní rychlost větru: = 25,00	m ⋅ s  

Součinitel směru větru: 	= 	1 

Součinitel ročního období: 	= 	1 

Součinitel turbulence: 	= 	1 

Součinitel orografie: 	= 	1 

Referenční výšky: 	 = 	32,3	m 

Parametr drsnosti terénu: 	= 	1 

Hustota vzduchu: 	 = 	1,25	kg ⋅ m  

Tabulka 7 – Vstupní údaje 
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Výpočet dynamického tlaku: 

Základní rychlost větru: 

 = ⋅ ⋅ , = 1 ⋅ 1 ⋅ 25,00 = 25,00	m ⋅ s  (3) 

Základní tlak větru: 

 = 12 ⋅ ⋅ = 12 ⋅ 1,25 ⋅ 25 = 390,625	N ⋅ m  (4) 

Součinitel drsnosti terénu: 

 = 0,19 ⋅ , = 0,19 ⋅ 10,05
, = 0,234 (5) 

 = ⋅ ln = 0,234 ⋅ ln 32,31 = 0,813 (6) 

Střední rychlost větru 

 = ⋅ ⋅ = 0,813 ⋅ 1 ⋅ 25 = 20,329	m ⋅ s  (7) 

Intenzita turbulence 

 = ⋅ ln = 1
1 ⋅ ln 32,31 = 0,2877 (8) 

Součinitel expozice terénu 

 
= 1 + 7 ⋅ ⋅ ⋅ =

= 1 + 7 ⋅ 0,2877 ⋅ 1⋅ ∗ 0,813 = 1,992 
(9) 

Maximální charakteristický tlak: 

 = ⋅1000 = 390,625 ⋅ 1,9921000 = 0,778	kN ⋅ m  (10) 

5.5.2 Zatížení větrem na střechu prstence 

Norma nedefinuje způsob řešení výpočtu střechy kruhového tvaru. Veškeré normové 

postupy se zaměřují pouze na čtvercový nebo obdélníkový půdorys. Po zvážení možných 

způsobů výpočtů připadá v úvahu řešit střechu jako vepsanou nebo opsanou kružnici 

na definované čtvercové střeše. Nejvhodnějším řešením se zdá být vepsaná kružnice, 

protože k největšímu zatěžování větrem dochází v rozích vlivem ostrých hran.  
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Obr. 31 – Oblasti střechy 

 

Součinitele vnějšího tlaku: = −1,2 

= −0,7 

= −0,2 

= +0,2 

Součinitele vnitřního tlaku: = +0,2 

= −0,3 

Tabulka 8 – Součinitele vnějšího a vnitřního tlaku větru 

Podle vzorce (11) byly spočteny hodnoty zatížení pro jednotlivé větrné oblasti (12), 

(13), (14). S ohledem na roznášecí šířku a větrné oblasti bylo zatížená převedeno na bodové 

styčníkové zatížení. Uvedené výpočty jsou pro hodnotu součinitele vnitřního tlaku cpi=0,2, 

který je kritický. S ohledem na oblasti zatížení a zatěžovací šířky bylo zatížení převedeno 

na styčníkové. 

 = ⋅ −  (11) 

 = 0,778 ⋅ −1,2 − 0,2 = −1,089	kN ⋅ m  (12) 

 = 0,778 ⋅ −0,7 − 0,2 = −0,700	kN ⋅ m  (13) 

 = 0,778 ⋅ −0,2 − 0,2 = −0,311	kN ⋅ m  (14) 
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5.5.3 Zatížení větrem na stěny prstence 

Zatížení větrem na stěny prstence bylo počítáno jako zatížení na kruhový válec podle 

kapitoly 7.9 normy ČSN EN 1991-1-4 [8]. Nejprve bylo vypočteno Reynoldsovo číslo (16), 

které vychází z hodnoty charakteristického tlaku vzduchu (10), hustoty vzduchu (tabulka 7), 

šířky válce a kinematické viskozity vzduchu (15).  

Kinematická viskozita vzduchu: 

 = 15 ⋅ 10  (15) 

Reynoldsovo číslo: 

 = ⋅ = 48 ⋅ 1,11615 ⋅ 10 = 3,57 ⋅ 10  (16) 

 = 2 ⋅ 	= 2 ⋅ 0,7781,25 = 1,116 (17) 

Referenční plocha 

 = ⋅ = 6 ⋅ 48 = 288	m  (18) 

Podle tabulky č. 7.12 normy ČSN EN 1991-1-4 [8] byly na základě Reynoldsova 
čísla (16) odečteny hodnoty (tabulka 9). 
 

Reynoldsovo číslo = 3,5 ⋅ 10  

Místo minimálního tlaku = 79° 

Poloha bodu oddělení proudu = 117,2° 

Hodnota součinitele minimálního tlaku = −1,825 

Součinitel tlaku na závětrné straně válce = −0,718 

Tabulka 9 – Hodnoty odečtené z normy 

Pro jednotlivé úhly byl vypočten součinitel koncového efektu ψ (obr. 32). Pro výpočet 

byl zvolen krok 10°. Podle vzorce byl vypočten součinitel cpe (20), charakteristické zatížení 

větrem wk (21) a styčníkové zatížení Fk (22). Výsledkem těch výpočtů jsou charakteristické 

hodnoty zatížení (tabulka 10). 
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Obr. 32 – Součinitel koncového efektu 

Součinitel plnosti: 

 = = 48 ⋅ 6,548 ⋅ 6,5 = 1 (19) 

Součinitel vnějšího tlaku:   

 = ⋅  (20) 

Charakteristické zatížení větrem:   

 = ⋅  (21) 

Styčníkové zatížení:   

 = ⋅  (22) 

 
α [°] ψ cp0 cpe wk [ kNm-2 ] F [ kN ] 

0 1.000 1.000 1.000 0.778 38.92 
10 1.000 0.800 0.800 0.622 31.14 
20 1.000 0.500 0.500 0.389 19.46 
30 1.000 0.100 0.100 0.078 3.89 
40 1.000 -0.300 -0.300 -0.233 -11.68 
50 1.000 -0.900 -0.900 -0.700 -35.03 
60 1.000 -1.300 -1.300 -1.011 -50.60 
70 1.000 -1.750 -1.750 -1.362 -68.11 
80 1.000 -1.825 -1.825 -1.420 -71.03 
90 0.968 -1.800 -1.742 -1.355 -67.80 

100 0.888 -1.500 -1.332 -1.036 -51.84 
110 0.773 -1.200 -0.928 -0.722 -36.12 
120 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
130 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
140 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
150 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
160 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
170 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 
180 0.680 -0.718 -0.488 -0.380 -19.00 

Tabulka 10 – Zatížení větrem na stěny prstence 
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5.5.4 Zatížení větrem zespod prstence 

Jelikož je prstenec umístěn ve výšce 24 m nad zemí, bylo potřeba spočítat působení 

větru na podlahu prstence. Tento případ není v normě uveden, proto byla použita 

nejpodobnější existující varianta. Výpočet byl proveden jako zatížení větrem na přístřešek. 

Stejně jako v předchozím případě byla při zakreslení oblastí působení tlaků větru vepsaná 

kružnice do čtvercového půdorysu.  

 
Obr. 33 – Oblasti střechy 

Součinitele tlaku větru (tabulka 11) byly interpolovány pomocí tabulky 7.6 normy 

ČSN EN 1991-1-4 [8] na základě součinitele plnosti. Součinitel plnosti (24) byl vypočten 

z poměru zastavené plochy a celkové plochy přístřešku. Charakteristické hodnoty zatížení 

(tabulka 11) byly spočítány podle vzorce (23). Zatížení bylo roznásobeno zatěžovací plochou 

a převedeno na styčníkové zatížení. 

Charakteristická hodnota zatížení: 

 = ⋅  (23) 

Součinitel plnosti: 

 = = 1751102 = 0,16 (24) 
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oblast qpz [kNm-2] cpnet [-] wk [kNm-2] 

A+ 0,778 +0,500  0,389 (↓) 

B+ 0,778 +1,800 1,400 (↓) 

C+ 0,778 +1,100 0,856 (↓) 

A- 0,778 -0,740 -0,575 (↑) 

B- 0,778 -1,380 -1,073 (↑) 

C- 0,778 -1,530 -1,190 (↑) 

Tabulka 11 – součinitele tlaku větru a charakteristické hodnoty zatížení 

Zatížení větrem bylo modelováno ve dvou na sebe kolmých směrech ve směru nejmenší 

tuhosti konstrukce. To je ve směru kolmém na prstenec v polovině vzdálenosti mezi sloupy 

a požárním schodištěm (obr. 34) a ve směru kolmém (obr. 35). 

 

Obr. 34 – Směr působení větru 1 

 

Obr. 35 - Směr působení větru 2 

5.6 Kombinace zatížení 

Zatížení bylo zadáváno do programu Scia Engineer [2] v charakteristických hodnotách. 

Kombinace zatížení byly vygenerovány typu EN-MSÚ (STR-GEO) Soubor B pro posouzení 

na mezní stav únosnosti a typu EN-MSP Charakteristická pro posouzení na mezní stav 

použitelnosti. Na základě normy ČSN EN 1991-1-3 [6] bylo nastaveno, aby se zatížení užitná 

nekombinovala se zatížením sněhem a větrem. Nejhorší účinky na konstrukci má kombinace 

vlastní tíhy, stálého a užitného zatížení. Kombinace pro nelineární výpočty byly vytvořeny 

ze stávajících lineárních kombinací.  



 

6 Výpočtový model 

Na základě výběru nejvhodn

3D  výpočtový model (obr. 36

Oproti původnímu návrhu autorky byl u

byly částečně napřímeny a modelovány jako p

deformace zanedbatelně malé v

konstrukce, proto bylo navrženo

vetknutí. Uložení je neposuvné

Únikové schodiště bylo

založeno na pilotách. Toto založení je 

taktéž pomocí pilot. Vzhledem k

neposuvná podpora s možností pooto

jsou na podporách uloženy. 

Obr. 36 – Výpo

ru nejvhodnějšího konstrukčního řešení v kapitole 4 byl 

36) v programu Scia Engineer 14.0 [2].  

vodnímu návrhu autorky byl u diagonál prstence zvolen menší sklon, sloupy 

ímeny a modelovány jako příhradové. V místě hlavní budovy

 malé v porovnání s předpokládanými deformacemi zbytku

navrženo uložení dokonale tuhé, což se do modelu promítlo jako 

. Uložení je neposuvné, bez možnosti pootočení v těchto bodech. 

 bylo vyztuženo. Vzhledem k základovým pom

. Toto založení je modelováno jako vetknutí. Uložení sloup

taktéž pomocí pilot. Vzhledem k jejich výšce a štíhlosti bylo toto uložení modelováno jako 

možností pootočení. Spojení podpor a prstence je pomocí p

Výpočtový model konstrukce – Scia Engineer

40 

kapitole 4 byl vytvořen 

diagonál prstence zvolen menší sklon, sloupy 

ě hlavní budovy byly 

edpokládanými deformacemi zbytku 

uložení dokonale tuhé, což se do modelu promítlo jako 

základovým poměrům by bylo 

Uložení sloupů by bylo 

jejich výšce a štíhlosti bylo toto uložení modelováno jako 

Spojení podpor a prstence je pomocí příčníků, které 

 

Scia Engineer 
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Ve spodní i horní části prstence je modelována betonová deska o tloušťce 150 mm. 

Simuluje funkci stropní desky, která zajišťuje stabilitu příčníků. Desky byly nastaveny tak, 

aby v nich nemohlo nastat namáhání tahem. Z tohoto důvodu byl nutný nelineární výpočet 

konstrukce. 

Do programu Scia Engineer 14.0 [2] vstupují charakteristické hodnoty zatížení. 

Při tvorbě kombinací zatížení pro vykreslení vnitřních sil a následné posouzení konstrukce 

na mezní stav únosnosti byly hodnoty vynásobeny součiniteli 1,35 pro stálé zatížení a 1,5 

pro nahodilé. Deformace konstrukce byly počítány z kombinací charakteristických hodnot 

zatížení. Nejhorší účinky na konstrukci má kombinace vlastní tíhy, stálého a užitného 

zatížení. 

Rozměry prvků byly navrženy s ohledem na jejich použití a vypočítané zatížení. 

Velikost některých průřezů je ověřena výpočtem podle mezního stavu únosnosti (kapitola 7), 

ostatní průřezy jsou kvalifikovaně odhadnuty.  

Výpočet byl proveden lineárně a nelineárně. Při nelineárním výpočtu bylo zohledněno 

nelineární působení desek (omezení pouze na tlak) a vliv teorie 2. řádu. Dále byl proveden 

stabilitní výpočet. 

7 Posouzení vybraných částí konstrukce 

Posouzení únosnosti prutů bylo provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-1 [9]. Průřezy 

musí vyhovovat požadavkům mezního stavu únosnosti na nejhorší kombinaci působícího 

zatížení. V programu Scia Engineer byly tyto kombinace vytvořeny typu EN-MSÚ  

(STR-GEO) Soubor B.  

Konstrukce jako celek i některé její části byly posouzeny z hlediska maximálních 

deformací na mezní stav použitelnosti podle normy ČSN EN 1993-1-1 [9]. Kombinace 

zatížení byly provedeny typu EN-MSP charakteristická.  

7.1 Diagonály hlavní příhradové konstrukce 

Návrh byl proveden pomocí vnitřních sil vypočítaných na základě zadaného zatížení 

v programu Scia Engineer 14.0 [2]. Účinky posouvajících sil a momentů jsou oproti 

normálovým silám velice malé, proto byly zanedbány. 
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V části poblíž napojení k hlavní budově působí mnohem větší síly (obr. 37), z tohoto 

důvodu byl návrh konstrukce rozdělen na dvě části. Díky tomu bude návrh ekonomičtější, 

vlastní tíha konstrukce bude menší a také se sníží náklady.  

7.1.1 Více namáhané pruty 

 
Obr. 37 – Průběhy vnitřních sil a jejich extrémy na zatěžovanější části konstrukce 

Návrh: trubka CHS 323.9x12.5 

Plocha = 15500	mm  
Moment setrvačnosti = = 300 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 139,12	mm 

Tabulka 12 – Průžezové charakteristiky navrhnutého průřezu 

Tažený prut 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = 3772,69	kN (25) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

= ⋅ = 15500 ⋅ 355 ⋅ 10 = 5502,50	kN (26) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 = 3772,695502,50 = 0,68 ≤ 1 (27) 

Vyhovuje  
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Tlačený prut 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = −4112,80	kN (28) 

Vzpěrná délka pro vybočení v rovině a z roviny vazníku je stejná 

 = 7,314	m (29) 

Vzpěrná délka diagonály 

 = 0,9 ⋅ = 0,9 ⋅ 7,314 = 6,583	m (30) 

Štíhlost 

 = = 6,583 ⋅ 10139,12 = 47,31 (31) 

 = 47,31 < 200,00 (32) 

Vyhovuje 
Poměrná štíhlost 

 = = 47,3176,39 = 0,62 (33) 

 = 93,9 ⋅ = 93,9 ⋅ 235 = 93,9 ⋅ 235355 = 76,39 (34) 

Trubkový průřez válcovaný za tepla – křivka vzpěrnosti typu a 

Součinitel imperfekce 

 = 0,21 (35) 

Součinitel vzpěrnosti 

= 0,5 ⋅ [1 + ⋅ − 0,2 + ]
= 0,5 ⋅ [1 + 0,21 ⋅ 0,62 − 0,2 + 0,62 ] = 0,73 

(36) 

= 1+ − = 1
0,73 + 0,73 − 0,62 = 0,88 (37) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

 , = ⋅ ⋅ = 0,88 ⋅ 15500 ⋅ 355 ⋅ 101,0 = 4856,06	kN (38) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 , = 4112,804856,06 = 0,85 ≤ 1 (39) 

Vyhovuje  
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7.1.2 Méně namáhané pruty 

 

Obr. 38 – Extrémy normalových sil na zbytku diagonál 

Návrh trubky byl proveden s ohledem na předchozí návrh tak, aby vnější průměry všech 

diagonál byly stejné. Menší tloušťka stěny snižuje vlastní tíhu diagonály o 40% oproti výše 

uvedenému návrhu. Byl zvolen profil CHS 406,4x8. 

Plocha = 10000	mm  
Moment setrvačnosti = = 199,0 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 141	mm 

Tabulka 13 – Průžezové charakteristiky navrhnutého průřezu 

Tažený prut 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = 2141,79	kN (40) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

= ⋅ = 10000 ⋅ 355 ⋅ 10 = 3550,00	kN (41) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 = 3550,002141,79 = 0,60 ≤ 1 (42) 

Vyhovuje 
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Tlačený prut 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = −2481,10	kN (43) 

Vzpěrná délka pro vybočení v rovině a z roviny vazníku je stejná 

 = 7,314	m (44) 

Vzpěrná délka diagonály 

 = 0,9 ⋅ = 0,9 ⋅ 7,314 = 6,583	m (45) 

Štíhlost 

 = = 6,583 ⋅ 10141,06 = 46,66 (46) 

 = 46,66 < 200,00 (47) 

Vyhovuje 
Poměrná štíhlost 

 = = 46,6676,39 = 0,61 (48) 

 = 93,9 ⋅ = 93,9 ⋅ 235 = 93,9 ⋅ 235355 = 76,39 (49) 

Trubkový průřez válcovaný za tepla – křivka vzpěrnosti typu a 

Součinitel imperfekce 

 = 0,21 (50) 

Součinitel vzpěrnosti 

= 0,5 ⋅ [1 + ⋅ − 0,2 + ]
= 0,5 ⋅ [1 + 0,21 ⋅ 0,62 − 0,2 + 0,62 ] = 0,73 

(51) 

= 1+ − = 1
0,73 + 0,73 − 0,61 = 0,89 (52) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

 , = ⋅ ⋅ = 0,89 ⋅ 10000 ⋅ 355 ⋅ 101,0 = 3144,81	kN (53) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 , = 3144,812481,10 = 0,79 ≤ 1 (54) 

Vyhovuje 
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7.1.3 Mezní stav použitelnosti 

Podle normy ČSN EN 1993-1-1 [9] musí být hlavní nosné prvky konstrukce posouzeny 

také na mezní stav použitelnosti. Hodnoty přetvoření byly počítány z nejhůře působící 

kombinace  charakteristických hodnot zatížení a výsledky odečteny z programu Scia 

Engineer [2]. Největší účinky přetvoření vznikají od kombinace stálého a užitného zatížení. 

 

 

Obr. 39 – Relativní deformace na prutech 

Diagonály byly posuzovány jako sloupky podporující skleněnou stěnu. Vodorovný 

průhyb musí být menší než 1/300 délky prvku (55).  

K největšímu vodorovnému posuvu dochází na diagonálách vnitřního prstence 

(obr. 39). Toto je horší stav, jelikož mají menší délku a požadavek je přísnější. Z tohoto 

důvodu není potřeba diagonály na vnějším prstenci posuzovat. Je zřejmé, že taktéž normě 

vyhoví (57). 

 = 6544300 = 21,81	mm (55) 

 = 4,8	mm (56) 

 = 21,81	 	 ≥ = 4,8	mm (57) 

Vyhovuje  



 

7.2 Dvojice sloupů 

Sloupy byly navrženy jako sp

Nejprve byly posouzeny jednotlivé pruty podle mezního stavu únosnosti. 

Výpočty byly provedeny

7.2.1 Pruty sloupu

Sloup se skládá z několika skupin prut

sloupu, svislice a diagonály vn

skruž vnějšího sloupu (obr. 40

Každá skupina prvků je posouzena na 

působících návrhových hodnot zatížení. 

  

 

Sloupy byly navrženy jako spřažené příhradové. Posudek byl proveden po 

jednotlivé pruty podle mezního stavu únosnosti.  

ty byly provedeny podle normy ČSN EN 1993-1-1 [9].  

Pruty sloupu 

ěkolika skupin prutů různých průřezů. Jedná se o prvky

, svislice a diagonály vnějšího sloupu, vodorovné propojovací prvky a obvodovou 

obr. 40).  

ů je posouzena na účinky vnitřních sil od nejhorší kombinace 

hodnot zatížení.  

Obr. 40 – Popis částí sloupů 
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byl proveden po částech. 

. Jedná se o prvky vnitřního 

vodorovné propojovací prvky a obvodovou 

ních sil od nejhorší kombinace 
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Vnitřní sloup 

Sloup je po délce rozdělen na 6 m kusy, které jsou svařovány ve styčnících. Sloup 

je zatěžován primárně normálovými silami. Účinky posouvajících sil a momentů jsou téměř 

nulové, a proto byly zanedbány. Sloup je posuzován pouze na tlak, protože se zde nevyskytují 

žádné tahové síly (obr. 41). Vzpěrná délka je dána vzdáleností vodorovných spojovacích 

prvků (obr. 40). Ty jsou od sebe vzdáleny 1,5 m. 

 

 
Obr. 41 – Normálové síly působící na vnitřní sloup 

Návrh trubka CHS 244.5 x 6.3 

Plocha = 4500	mm  
Moment setrvačnosti = = 32,0 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 84	mm 

Tabulka 14 – Průřezové charakteristiky navrhnutého průřezu 
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Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = −1217,72	kN (58) 

Vzpěrná délka pro vybočení v rovině a z roviny vazníku je stejná 

 = 1,5	m (59) 

Vzpěrná délka diagonály 

 = 0,9 ⋅ = 0,9 ⋅ 1,5 = 1,35	m (60) 

Štíhlost 

 = = 1,35 ⋅ 1084,32 = 16,01 (61) 

 = 16,01 < 200,00 (62) 

Vyhovuje 

Poměrná štíhlost 

 = = 16,0176,39 = 0,21 (63) 

 = 93,9 ⋅ = 93,9 ⋅ 235 = 93,9 ⋅ 235355 = 76,39 (64) 

Trubkový průřez válcovaný za tepla – křivka vzpěrnosti typu a 

Součinitel imperfekce 

 = 0,21 (65) 

Součinitel vzpěrnosti 

= 0,5 ⋅ [1 + ⋅ − 0,2 + ]
= 0,5 ⋅ [1 + 0,21 ⋅ 0,21 − 0,2 + 0,21 ] = 0,52 

(66) 

= 1+ − = 1
0,52 + 0,52 − 0,21 = 0,99 (67) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

 , = ⋅ ⋅ = 0,99 ⋅ 4500 ⋅ 355 ⋅ 101,0 = 1594,16	kN (68) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 , = 1594,161217,72 = 0,76 ≤ 1 (69) 

Vyhovuje  
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Svislice a diagonály vnějšího sloupu 

Svislice i diagonály jsou posuzovány zároveň, protože jsou namáhány přibližně stejně 

velkými normálovými silami (obr. 42). Prvky byly posouzeny pouze na tlakovou složku 

normálové síly, protože žádné tažené pruty ve vnějším sloupu nejsou. Momenty a posouvající 

síly jsou téměř nulové, proto byly zanedbány.   

 
 

 
Obr. 42 – Normálové síly působící na 

diagonály vnějšího sloupu 

 

Obr. 43 - Normálové síly působící na 

svislice vnějšího sloupu 

Návrh: profil CHS 76,1 x 6,3. 

Plocha = 1380	mm  
Moment setrvačnosti = = 848 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 24,8	mm 

Tabulka 15 – Průřezové charakteristiky navrhnutého průřezu 
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Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = −331,76	kN (70) 

Vzpěrná délka pro vybočení v rovině a z roviny vazníku je stejná 

 = 1,619	m (71) 

Vzpěrná délka diagonály 

 = 0,9 ⋅ = 0,9 ⋅ 1,619 = 1,457	m (72) 

Štíhlost 

 = = 1,457 ⋅ 1024,8 = 58,78 (73) 

 = 58,78 < 200,00 (74) 

Vyhovuje 

Poměrná štíhlost 

 = = 58,7876,39 = 0,77 (75) 

 = 93,9 ⋅ = 93,9 ⋅ 235 = 93,9 ⋅ 235355 = 76,39 (76) 

Trubkový průřez válcovaný za tepla – křivka vzpěrnosti typu a 

Součinitel imperfekce 

 = 0,21 (77) 

Součinitel vzpěrnosti 

= 0,5 ⋅ [1 + ⋅ − 0,2 + ]
= 0,5 ⋅ [1 + 0,21 ⋅ 0,77 − 0,2 + 0,77 ] = 0,85 

(78) 

= 1+ − = 1
0,85 + 0,85 − 0,77 = 0,81 (79) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

 , = ⋅ ⋅ = 0,81 ⋅ 1380 ⋅ 355 ⋅ 101,0 = 398,16	kN (80) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 , = 331,76398,16 = 0,83 ≤ 1 (81) 

Vyhovuje  
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Vodorovný spojovací prvek 

Vodorovné spojky jsou namáhané především na tah (obr. 44). Ostatní vnitřní síly jsou 

téměř nulové. Tlaková složka je také velice malá a nachází se v místě spojování vnitřního 

sloupu. Z toho důvodu byl posudek proveden pouze pro zatížení tahem.  

 
Obr. 44 – Normálové síly působící na vodorovné spojky 

Návrh: profil CHS 26,9 x 2,5. 

Plocha = 192	mm  
Moment setrvačnosti = = 14,4 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 8,7	mm 

Tabulka 16 – Průřezové charakteristiky navrhnutého průřezu 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = 61,90	kN (82) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

= ⋅ = 192 ⋅ 355 ⋅ 10 = 68,16	kN (83) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 = 68,1661,90 = 0,91 ≤ 1 (84) 

Vyhovuje  



53 
 

Obvodová skruž 

Obruč byla navržena z ohnuté čtvercové trubky. Nemá totiž výrazně nosnou funkci, ale bude 

na ni uchyceno opláštění. Tlakové síly jsou rovněž velice malé (obr. 45), proto je posouzena 

pouze na tah. 

 
Obr. 45 – Normálové síly působící na obruč 

Návrh: profil RHS 40 x 20 x 2. 

Plocha = 214	mm  
Moment setrvačnosti = = 40,5 ⋅ 10 	mm  
Poloměr setrvačnosti = = 13,8	mm 

Tabulka 17 – Průřezové charakteristiky navrhnutého průřezu 

Návrhová hodnota normálové síly od působícího zatížení 

 = 53,28	kN (85) 

Návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu 

= ⋅ = 214 ⋅ 355 ⋅ 10 = 75,97	kN (86) 

Posouzení podmínky spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu 

 = 75,9753,28 = 0,70 ≤ 1 (87) 

Vyhovuje  
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Mezní stav použitelnosti 

Sloupy je potřeba posoudit podle druhého mezního stavu na účinky charakteristických 

hodnot zatížení. Norma povoluje vodorovný průhyb o velikosti 1/300 výšky jednoho podlaží 

a zároveň musí být splněno kritérium, že největší průhyb musí být menší než 1/500 celé výšky 

sloupu.  

Pro konstrukci jako celek: 

 
Obr. 46 – Maximální vodorovný průhyb na sloupech 

 = 25000500 = 50,0	mm (88)  

 = 18,9	mm (89)  

 = 50,0	mm	 ≥ = 18,9	mm (90)  

Vyhovuje 

Největší průhyb sloupu vzniká zhruba ve dvou třetinách sloupu a nabývá hodnoty 

18,9 mm (obr. 46). Tato hodnota musí být menší než 50 mm (89), při porovnání těchto hodnot 

bylo zjištěno, že sloup vyhovuje (90). 



 

V každém podlaží: 

Obr. 47 –

V každém patře: 

 

 

 

Největší vodorovný průhyb v

(obr. 47). Maximální rozdíl hodnot byl zjišt

menší než 10 mm (91). Při porovnání hodnot bylo zjišt

vyhovuje normě (93).  

 

  

 
– Vodorovný průhyb v jednotlivých patrech 

= 3000

300
10,0	mm 

9,3 1,8 7,5mm 

10,0	mm	 7,5	mm 

Vyhovuje 

ůhyb v jednom patře byl zjištěn odečtením dvou vedlejších pr

). Maximální rozdíl hodnot byl zjištěn o hodnotě 6,7 mm (92). Tato hodnota musí být 

ři porovnání hodnot bylo zjištěno, že deformace v
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(91) 

(92) 

(93) 

tením dvou vedlejších průhybů 

. Tato hodnota musí být 

no, že deformace v jednom podlaží 



 

7.3 Mezní stav použitelnosti

Konstrukce jako celek i n

deformací na mezní stav použitelnosti podle normy 

zatížení byly provedeny typu EN

Největší deformace konstrukce se nachází 

mezi sloupy a únikovým schodišt

o kritické místo, které je potřeba posoudit. Deformace

Konstrukce byla uvažovaná jako prostorová, což znamená, že deformace mezi 

jednotlivými podporami musí být menší než 1/250 vzdálenosti t

mezi podporami je 33,5 m. Z

místě 134,00 mm. 

 

 

 

Při dosazení spočítaných hodnot

je menší, než průhyb dovolený

použitelnosti z hlediska svislého pr

Mezní stav použitelnosti - Svislý průhyb 

Konstrukce jako celek i některé její části byly posouzeny z hlediska maximálních 

deformací na mezní stav použitelnosti podle normy ČSN EN 1993-1-

zatížení byly provedeny typu EN-MSP charakteristická.  

Obr. 48 – Maximální průhyby 

tší deformace konstrukce se nachází mezi hlavní budovou a sloupy. Deformace 

mezi sloupy a únikovým schodištěm je menší, ale vzdálenost je kratší. Z

řeba posoudit. Deformace nabývá hodnoty 45,5

Konstrukce byla uvažovaná jako prostorová, což znamená, že deformace mezi 

jednotlivými podporami musí být menší než 1/250 vzdálenosti těchto podpor. Vzdálenost 

mezi podporami je 33,5 m. Z výpočtu (94) vyplývá, že největší dovolený pr

= 33500

250
134,00	mm 

45,5	mm 

134,00	mm	 45,5	mm 

Vyhovuje 

ítaných hodnot (94), (95) do rovnice zjistíme, že skute

hyb dovolený (96). Z toho vyplývá, že konstrukce vyhov

hlediska svislého průhybu.  
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hlediska maximálních 

-1 [9]. Kombinace 

 

mezi hlavní budovou a sloupy. Deformace 

m je menší, ale vzdálenost je kratší. Z toho důvodu jde 

5 mm. 

Konstrukce byla uvažovaná jako prostorová, což znamená, že deformace mezi 

chto podpor. Vzdálenost 

tší dovolený průhyb je v tomto 

(94) 

(95) 

(96) 

do rovnice zjistíme, že skutečný průhyb 

lývá, že konstrukce vyhovuje na mezní stav 



 

7.4 Mezní stav použitelnosti

Konstrukci je také potř

vzniká od zatížení teplotou. Konstrukce byla 

např. rozdílu teplot v zimě a v

o hodnotě 19,9 mm (obr. 49). Maximální dovolený pr

definován jako 1/500 celkové výšky

(97). Vodorovný průhyb vyhovuje 

Obr. 49 – Hodnoty nejv

 

 

Mezní stav použitelnosti - Vodorovný průhyb 

Konstrukci je také potřeba posoudit na vodorovnou deformaci. Nejv

vzniká od zatížení teplotou. Konstrukce byla zatížená rozdílem teplot 50 K, což odpovídá 

ě a v létě. Zatížení teplotou vyvolává maximální vodorovný pr

). Maximální dovolený průhyb je v normě ČSN EN 1993

jako 1/500 celkové výšky konstrukce, což odpovídá posunu o

hyb vyhovuje (98) 

Hodnoty největších vodorovných posunů – Scia Engineer

= 24000

500
48,0	mm 

48,0	mm	 19,9	mm 

Vyhovuje 
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eba posoudit na vodorovnou deformaci. Největší deformace 

zatížená rozdílem teplot 50 K, což odpovídá 

. Zatížení teplotou vyvolává maximální vodorovný průhyb 

ě ČSN EN 1993-1-1 [9] 

konstrukce, což odpovídá posunu o velikosti 48 mm 

 

Scia Engineer 

(97) 

(98) 
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Diagonála prstence 

Dále byla posouzena deformace mezi spodní a horní pásnicí prstence. Na obrázku 

(obr. 50) jsou zobrazeny hodnoty x a y posunů pro dva body spojené diagonálou. Jeden 

se nachází na dolní pásnici a druhý na horní pásnici. Rozdíl těchto posunů je v celé konstrukci 

maximální. Konečná hodnota posunu vyplývá z výpočtu (99). 

 

Obr. 50 – Posuny na horní a dolní pásnici 

       = + = −6,2 − −3,6 + −0,6 − 2,5 = 4,05	mm (99) 

= 6000200 = 30,00	mm (100) 

 = 30,00	mm	 ≥ = 4,05	mm (101) 

Vyhovuje 

Hodnota maximálního dovoleného posunutí odpovídá 1/300 výšky podlaží [9]. Podlaží 

má výšku 6 m. Z výpočtu (100), (101) vyplývá, že konstrukce splňuje kritéria mezního stavu 

použitelnosti z hlediska vodorovných průhybů. 
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7.5 Posouzení stability konstrukce 

Dále byl proveden nelineární stabilitní výpočet konstrukce, aby mohlo být ověřeno 

působení konstrukce jako celku. Výhodou tohoto výpočtu je zohlednění zatížení a tuhosti 

jednotlivých prvků. Nejhorší zatížení pro ztrátu stability je kombinace stálého a užitného 

zatížení. Do výpočtu vstupovaly hodnoty návrhové.  

 

 

Obr. 51 – Součinitel kritického zatížení 

Při výpočtu bylo zjištěno, že ke ztrátě stability konstrukce dojde, pokud se zatížení 

zvýší 5,20× (obr. 21). Na další stránce můžeme pozorovat, jaký způsob ztráty stability 

rozhoduje (obr. 54). Pro pružnostní analýzu je smluvně stanovena minimální hodnota 

součinitele na hodnotu 10 [9]. Pokud je hodnota vyšší, považuje se konstrukce za bezpečnou 

a lze ji řešit podle teorie 1. řádu. 

Je patrné, že sloupy jsou nejslabším místem konstrukce, proto bylo potřeba zvýšit jejich 

tuhost. Toho bylo docíleno pomocí zvětšení průměru u diagonál a svislic vnějšího sloupu. 

Průřez byl zvolen CHS 101,6 x 6,3 a poté byl znovu spuštěn výpočet. Tentokrát konstrukce 

požadavek splňuje. Hodnota součinitele kritického zatížení je 11,60 (obr. 52). 

Pro stejnou kombinaci zatížení byl proveden také lineární výpočet. Bez vlivu teorie 

2. řádu vyšla hodnota součinitele kritického zatížení 13,37.  

 
Obr. 52 – Součinitele kritického zatížení 

nelineární výpočet

 

Obr. 53 – Součinitele kritického zatížení 

lineární výpočet 
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Obr. 54 - Deformovaná síť – vlastní tvary konstrukce 

7.6 Porovnání výsledků 

Na závěr byly porovnány výsledky získané z lineárního a nelineárního výpočtu. 

Porovnáván byl moment na příčníku, do kterého jsou uchyceny sloupy, maximální průhyb 

konstrukce a součinitel kritického zatížení. 

 Lineární výpočet Nelineární výpočet Rozdíl 

Moment na příčníku -1757,80 kNm -1729,33 kNm 01,65 % 

Maximální průhyb -41,90 mm -49,30 mm 15,01 % 

Součinitel kritického zatížení 13,37  11,60  13,23 % 

Tabulka 18 – Porovnání výsledků lineárního a nelineárního výpočtu 
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8 Závěr 

Zadání jsem si vybrala, protože jsem si chtěla vyzkoušet alespoň část práce, kterou 

je  potřeba provést při náročném a dlouhém procesu, než se z myšlenky stane skutečná 

konstrukce. 

Touto prací jsem navázala na tvorbu architektky Bc. Andrey Šrolové, která navrhla 

budovu galerie. Návrh autorky mě zaujal, jelikož jde o netradiční stavbu a troufám si říci, 

že pokud by měla být zrealizovaná, určitě by vzbudila pozornost a rozproudila vášnivé 

diskuze. Autorka ji vytvořila v rámci bakalářské práce a přesto, že ji během návrhu 

konzultovala také s vyučujícími konstrukcí staveb a pozemního stavitelství, šlo doposud jen 

o teorii a dohady. O tom, jestli je její návrh proveditelný se mohla autorka jen domnívat. 

V průběhu návrhu se mnou autorka konstrukční řešení stavby konzultovala a brala jsem 

ohledy na její požadavky v maximální možné míře, i když jejich zohlednění nebylo vždy 

snadné. Při hledání konečného řešení bylo potřeba najít kompromis mezi tím, co se autorce 

líbí, tím co je proveditelné a zároveň brát ohled na další aspekty jako jsou finance, dostupnost 

nebo náročnost výroby. Porovnání vize autorky a posouzené konstrukce se nachází 

v příloze 2. 

Cílem této práce byly návrhy konstrukčních řešení. Nejvhodnější řešení bylo 

vymodelováno v programu Scia Engineer 14.0 a spočítáno pomocí metody konečných prvků, 

kterou Scia Engineer používá. Byly ověřeny deformace konstrukce při zatížení vlastní tíhou, 

stálém a užitném zatížení a při zatížení sněhem, větrem a teplotou. 

Rozměry prvků byly navrženy s ohledem na jejich použití a vypočítané zatížení. 

Velikost některých průřezů je ověřena výpočtem podle mezního stavu únosnosti (kapitola 7), 

ostatní průřezy jsou kvalifikovaně odhadnuty.  

 Z výsledků výpočtů bylo provedeno vyhodnocení na základě mezního stavu 

použitelnosti a z hlediska celkové stability konstrukce. Posouzení bylo provedeno podle 

normy ČSN EN 1993-1-1 [9]. 

Domnívám se, že stavba navržená autorkou je uskutečnitelná za předpokladu provedení 

konstrukčních úprav prezentovaných v  této práci. 
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Příloha 1 

Název Popis zat. 
Typ 
působení 

Působení 
Skupina 
zatížení 

Vztah 

LC1 Vlastní tíha Stálé - LG1 Standard 

LC2 Stálé Stálé - LG1 Standard 

LC3 Užitné střecha Proměnné Střednědobé LG2 -Užitné Standard 

LC4 Užitné podlaha Proměnné Střednědobé LG2 -Užitné Standard 

LC5 sníh Proměnné Krátkodobé LG3 - Sníh Výběrová 

LC6 Vítr1 Proměnné Krátkodobé LG4 - Vítr Výběrová 

LC7 Vítr2 Proměnné Krátkodobé LG4 - Vítr Výběrová 
Tabulka – výpis zatěžovacích stavů 

 

Rozložení stálého a užitného zatížení 

 

Zatížení sněhem  



 
 

 
Nejhorší směr působení větru – zatížení na strany prstence 

 

 
Zatížení větrem  
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Severní pohled – původní návrh 

 
Severní pohled – konečný návrh  



 

 

  

Západní pohled - původní návrh 

Západní pohled - konečný návrh 

 

 

 

 



 
 

 
Vizualizace – původní návrh 

 
 

Vizualizace – konečný návrh 


