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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukčního systému budovy tak, aby podpořil 

charakteristické rysy zvolené architektonické koncepce. Při řešení jednotlivých konstrukčních 

částí budovy jako je betonová skořepina, kruhová deska a kopule navrhuji několik možných 

variant provedení. Vybrána je vždy varianta, která je z různých hledisek nejvhodnější. 

Nakonec je konstrukce vymodelována v programu Scia Engineer 2013.1 a vybrané části jsou 

nadimenzovány. 

Klíčová slova: architektonická koncepce, skořepina, kruhová deska, kopule. 

Annotation 

The subject of this thesis is the design of the structural system of the building  

to support the characteristics of the chosen architectural concept. When dealing with  

the individual components of the building such as concrete shell, circular plate, dome,  

I suggest several possible variants. I always chose the best from several options. Finally,  

the structure is modeled in Scia Engineer 2013.1 and selected parts are dimensioned. 

Key words: architectural conception, concrete shell, circular plate, dome, statické řešení, 

výpočtový model, statistic solution, computer model.
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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je řešení objektu RoundHouse. Jedná se o koncepci 

rodinného domu od studentky Evy Pastorkové[1] studující první ročník studijního programu 

Architektura a stavitelství. Objekt byl navržen při studiu na Střední průmyslové škole stavební 

ve Valašském Meziříčí v rámci soutěže Život pod střechou pro firmu VELUX. 

Citace autorky: „Principem je odpoutat se od ostrých hran, proto tvar domu vychází  

z koule. Osa procházející středem 1. NP je tečnou k půdorysu 2. NP - posun o velikost 

poloměru. Dominující kopule je z poloviny prosklená, což umožňuje velký přístup denního 

světla. Kopuli podpírají ocelové sloupy. Dřevěný obklad tvoří povrchovou úpravu 1. NP.  

To umožní objektu dokonale zapadnout do okolního přírodního prostředí. Konstrukční systém 

objektu je provedený z monolitického železobetonu a oceli.“[2] 

Jedná se o netradiční koncept rodinného domu určený pro výstavbu na vesnici nebo 

v okrajových částech měst. Svým tvarem a pojetím by však nezapadal mezi typické rodinné 

domy a mohl působit rušivě. Proto je navržen převážně v přírodních barvách, a svou výškou 

nebude přesahovat okolní vegetaci.  

Jako téma jsem si tento dům zvolil hlavně z důvodu jeho atypického řešení, které mě 

na první pohled zaujalo. Návrh domu poskytnutý autorkou je zobrazena na obrázku 1. 

Obr. 1– Vizualizace RoundHouse 
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Ke své práci na vytvoření konstrukčního systému stavby jsem použil podklady 

poskytnuté převážně v obrázkové formě. Tyto podklady byly vytvořeny za účelem vizuální 

prezentace a měly tedy působit esteticky. Z tohoto důvodu jsem velkou část stavby musel řešit 

samostatně, popřípadě po domluvě s autorkou. U některých hlavních částí nosné konstrukce, 

jako jsou vnitřní zdi prvního nadzemního podlaží a konstrukce kopule, došlo ke změnám 

oproti původní koncepci. Tyto změny jsou podrobněji vysvětleny v dalších kapitolách.  

Pro modelování výsledné konstrukce jsem použil program Scia Engeneer 2013.1[3].  

Z tohoto programu jsem po zadání zatěžovacích stavů získal hodnoty vnitřních sil a napětí 

potřebné k dimenzování jednotlivých prvků konstrukce. Z důvodu reálného dimenzování  

jen vybraných částí je u hlavních částí proveden předběžný návrh velikostí prvků. 

Značení jednotlivých veličin je uvedeno v příslušných kapitolách. 

2. Popis budovy 

Řešená budova je svým osobitým způsobem vlastně dvoupodlažní rodinný dům. 

Konstrukčně by se dal rozdělit na tři hlavní části. První velmi výraznou částí je vypuklá nosná 

obvodová stěna 1.NP. Na tuto stěnu přiléhá kruhová deska stropu nad 1.NP. Poslední 

výraznou částí domu je kopule tvořící druhé patro budovy. 

První patro se skládá ze šesti samostatných místností navržených hlavně pro denní 

použití. Nachází se zde pracovna, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, technická místnost, WC  

a hala s předsíní. Z důvodu nedostatečného osvětlení okny v obvodové stěně jsou zde 

umístěny čtyři světlíky ústící na ploché střeše. V prvním patře je umístěn jediný vstup 

do budovy a to z prostoru pod kopulí. 
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Do druhého patra se dá dostat po točitém schodišti z prostoru haly. Patro je členěno  

do pěti místností. První místností, kterou projdeme, je chodba, umístěná v prosklené části 

kopule. K chodbě je připojena malá kruhová místnost knihovny nacházející se ve středu 

kopule. Uprostřed stropu knihovny se nachází kruhové okno. Dále jsou zde umístěny dva 

samostatné pokoje a koupelna s WC. Tyto místnosti jsou osvětleny a větrány okny 

umístěnými v plášti kopule.  

Půdorysy poskytnuté autorkou jsou zobrazeny na obrázku 2 a obrázku 3. 

3. Konstrukční systém 

3.1   Skořepina 

Jedním z hlavních charakteristických prvků stavby je vypuklá obvodová nosná stěna 

řešená jako skořepina. V původním návrhu byla společně se dvěma sloupy uprostřed navržena 

jako jediná nosná konstrukce podpírající šestnáctimetrovou stropní desku. Takto řešená 

konstrukce by však musela být navržena s použitím předpínací výztuže jak v desce,  

Obr. 2 – Půdorys 1.NP podle autorky 
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tak v částech skořepiny. Předpínané konstrukce ovšem nejsou součástí bakalářského studia 

studijního programu stavební inženýrství, proto jsem provedl první změnu konstrukce oproti 

původnímu návrhu. Rozšířením nenosných zdí byly výrazně zmenšeny plochy stropní desky 

nesené skořepinou a tím došlo k jejímu odlehčení. Zmenšení vzdálenosti pro překlenutí 

umožní použití prefabrikovaných betonových panelů a zároveň nedojde k výraznějšímu 

zmenšení ploch místností ani ke změnám dispozičního řešení. 

 Dalším problémem navrhované konstrukce je materiál a výroba skořepiny.  

Ve skořepině vznikají kromě tlakových také výrazné tahové síly, proto je počítáno s vyšší 

třídou betonu. V původním návrhu, kde je celá betonová deska nesená obvodovou skořepinou 

by se kromě klasické ocelové výztuže uplatnilo použití betonu s rozptýlenou výztuží. 

Rozptýlená výztuž ze skelných vláken zlepší vlastnosti betonu v tahu a působí k ochraně 

betonu proti vzniku trhlin v průběhu zrání.  

Obr. 3 – Půdorys 2.NP podle autorky 
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Poslední úpravou obvodové skořepiny bylo rozdělení okna v prostorách kuchyně. Toto 

okno bylo v původním návrhu 8m dlouhé. Po úpravě se celkový vzhled budovy výrazně 

nezmění a sníží se množství výztuže potřebné k přenesení tahu nad otvorem. 

Tloušťka skořepiny:  

K předběžnému zjištění tloušťky skořepiny jsem v programu Scia Engineer vytvořil 

dva výseky dlouhé jeden metr (obrázek 4). První výsek jsem řešil jako vetknutý, druhý jako 

kloubově uložený. Tím jsem se snažil zjistit rozdíly v průběhu vnitřních sil pro různé druhy 

uložení. Pro předběžné výpočty používám hodnoty zatížení podrobněji rozebrané v kapitole 6. 

Zatížení pro předběžný návrh fd jsem získal součtem jednotlivých maximálních zatížení 

sněhem, větrem, skladbou střechy a tíhou stropu. Pro váhu stropu je použita hodnota získaná 

při předběžném návrhu stropního panelu viz kapitola 3.3. Tento součet je proveden podle 

vzorce (3.1.1). Výsledné zatížení fd je ve vzorci (3.1.2) vynásobené hodnotou, která odpovídá 

ploše výseku desky zatěžující 1m délky skořepiny (obrázek 5). Ve skutečnosti bude část váhy 

této plochy přenášena vnitřními zdmi. Skořepina je navržena z betonu C35/40. 

Obr. 4 – Moment my na výřezu skořepiny 
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Návrhová kombinace zatížení: 

                                            
      (3.1.1) 

                        g
k12

 g
k13

 g
k14
                  

    

                      1,041                                  

            
            (3.1.2) 

                            

Kde: 

           maximální charakteristická hodnota zatížení sněhem 

         maximální charakteristická hodnota zatížení větrem 

       charakteristická hodnota stálého zatížení od vrstev střechy 

       charakteristická hodnota stálého zatížení od desky 

        součinitelé stálého a nahodilého zatížení  

    plocha desky zatěžující 1m skořepiny 

 

Výsledný moment dle programu Scia Engineer: 

               

Obr. 5 – Část desky zatěžující výřez 
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Metoda jmenovité tuhosti zohledňující účinek druhého řádu: 

K zohlednění účinků druhého řádu jsem použil metodu jmenovité tuhosti. Dle [4] lze 

metodu použít pro osamělé prvky a celé konstrukce, pokud jsou vhodně odhadnuty hodnoty 

jmenovitých tuhostí. Výsledný návrhový moment se použije pro návrh průřezů namáhaných 

ohybovým momentem a normálovou sílou.  

Kvazistálá kombinace zatížení potřebná k výpočtu účinného součinitele dotvarování se 

vypočte podle vzorce (3.1.3) : 

                                      
       (3.1.3) 

                      1,041                        

               

                           

Kde: 

      součinitel, kterým se definuje reprezentativní hodnota pro kvazistálou 

kombinaci zatížení viz tabulka 1 

Výsledný moment dle programu Scia Engineer: 

            
  

 
 

Součinitel závisející na pevnostní třídě betonu:  

    
   
  

  
  

  
          

Součinitel závisející na normálové síle a štíhlosti:  
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Poměrná normálová síla: 

  
   

        
 

      

            
      

 

Zatížení Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Kategorie A: obytné 

plochy 
0,7 0,5 0,3 

Zatížení sněhem 0,5 0,2 0 

Zatížení větrem 0,6 0,2 0 

Tabulka 1 – Doporučené hodnoty součinitelů, kterými se definují reprezentativní hodnoty 

proměnného zatížení z [4] 

Součinitel dotvarování pro beton uložený v běžném prostředí ϕ(∞,t0) z obrázku 6. 

          

Účinný součinitel dotvarování: 

            
       

    
     

    

     
       

Obr. 6 – Součinitel dotvarování pro beton uložený v běžném prostředí z [4] 
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Součinitel zohledňující účinek trhlin: 

   
     
     

 
          

       
          

Moment setrvačnosti betonového průřezu: 

Tloušťka pro uložení stropů s tolerancí kvůli ořezání panelů b=0,25m. 

   
 

  
      

 

  
                      

Návrhová hodnota modulu pružnosti výztuže: 

    
   
   

 
  

   
            

Jmenovitá tuhost: 

                      

                                    

Hodnoty Ks, Es a Is zahrnující výztuž jsou zanedbány. Je počítáno se sníženou 

hodnotou na stranu bezpečnou.  

Zvětšovací momentový součinitel: 

Celkový návrhový moment, zahrnující moment druhého řádu, lze vyjádřit jako zvětšení 

ohybových momentů vyplývajících z analýzy prvního řádu, a to ze vztahu (3.1.3). 

Vzpěrné břemeno NB stanovené na základě jmenovité tuhosti: 
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Součinitel závisející na rozdělení momentů prvního a druhého řádu: 

  
  

  
 
  

 
       

Součinitel závisející na průběhu momentu prvního řádu: 

C0=8 

            
 

 
  
   

   
           

     

 
      

    
   

              (3.1.3) 

Minimální tloušťka skořepiny: 

             
   

   
    

      

          
       

Z důvodu uložení stropů je skořepina vymodelována v tloušťce h=0,25 m. 

3.2   Nosné zdi 

Jak již bylo zmíněno, rozšířením některých nenosných příček v 1.NP na 300mm došlo 

k přenesení části zatížení a odlehčení skořepiny. Uložení stropu z předpjatých panelů se také 

snížila celková váha stropní konstrukce. Tím došlo k výrazným změnám jak v napětích 

vznikajících v desce a skořepině tak i ve vyvozených deformacích. Na obrázku 7 a 8 jsou 

zobrazena vznikající napětí a deformace při změně charakteru vnitřních zdí a skořepiny.  

U varianty beze zdí je také snížena šířka skořepiny, která byla navýšena hlavně kvůli 

minimální vzdálenosti pro uložení panelů.  Změna v působení konstrukce je nejpatrnější  

na deformacích, které se díky změně charakteru stropu a šířky zdí změnily z 34,14 mm  

na 0,68 mm (obr. 7). Tyto výsledky jsou vykresleny pouze pro vlastní tíhy zmíněných 

konstrukcí. 
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Obr. 8 – Změny v napětích od vlastní tíhy na kruhové desce pro různá podepření 

Obr. 7 – Změny v deformacích od vlastní tíhy na kruhové desce pro různá podepření 
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Problematické by mohlo být napojení vnitřních nosných zdí na skořepinu. Při 

modelování jsem vnitřní nosné zdi propojil s obvodovou skořepinou a tím zvýšil její tuhost. 

Další výhodou propojení zdí se skořepinou je automatické zohlednění tíhy částí zdí, které leží 

dolní hranou na vnitřní straně skořepiny a přitěžují jí. Při takto vytvořeném modelu musí být 

materiál vnitřních zdí shodný s materiálem skořepiny a také část výztuže bude protažena  

ze zdí do skořepiny. Vzhledem na vznikající napětí by bylo možné vnitřní zdi vyzdít s cihel 

odpovídající pevnosti. Vyzděná stěna by však nezlepšovala tuhost skořepiny, protože by 

nebyla dostatečně provázána a při dotvarování betonu v průběhu času by mohly vznikat 

trhliny v částech vyzděných na vnitřní straně skořepiny. Upravený půdorys 1.NP je zobrazen 

na obrázku 9. 

3.3   Stropní kruhová deska 

Stropní deska nacházející se nad 1.NP je navržena jakou soustava prefabrikovaných 

panelů Spiroll[5] uložených na skořepině a vnitřních nosných stěnách. Pro podepření panelů 

S9 S10 a S12 bode použita skrytá výměna (obr. 10) a nad průchodem mezi halou a obývacím 

pokojem bude použit nízký ocelový průvlak.  Panely jsou umístěny tak, že otvory pro světlíky 

a komín budou vyřezány bez potřeby provedení výměny. Zbylé části a mezery mezi panely 

budou dobetonovány. Celkové zmonolitnění desky je provedeno 50mm silnou betonovou 

mazaninou. V místech, kde na strop přiléhá ocelová kopule, bude místo mazaniny vytvořena 

300mm vysoká betonová patka. V patce bude při betonáži vytvořeno kotvení pro nosníky 

kopule.  Výška patky je navržena s ohledem na výšku ve spádování na ploché střeše a výšku 

podlahy v kopuli. 

 Kvůli kulatému půdorysu bude nutné jednotlivé panely před uložením na konstrukce 

ořezat do požadovaného tvaru. Nejdelší použité panely budou dlouhé 7,1m. Navrhování 

stropu z předpjatých panelů Spiroll se provádí tabulkově podle působícího charakteristického 

zatížení a potřebné délky překlenutí[6]. V programu Scia Engineer je strop modelován jako 

izotropní monolitická deska kloubově připojená ke skořepině a položená na vnitřních nosných 

zdech. Pro zohlednění vylehčení panelů dutinami je v charakteristice materiálu desky 

upravena objemová hmotnost betonu. Výsledná hodnota ρcelk zohledňuje zmonolitnění panelů 

mazaninou a typ použitých panelů.  Pro názornost je na obrázku 10 zobrazen návrh uložení 

stropních panelů. 
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V původním návrhu bylo po části obvodu desky umístěno skleněné zábradlí (obr.1). 

Toto zábradlí však mělo jen estetickou funkci a pouze by zvyšovalo zatížení sněhem, který se 

u něj mohl hromadit. Po domluvě s autorkou bylo zábradlí nahrazeno atikou, která ohraničuje 

vrstvy ploché střechy.  

 

Obr. 9 – Upravený půdorys 1.NP 

Obr. 10 – Návrh uložení předpjatých panelů Spiroll 
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Předběžný návrh typu panelu dle zatížení (viz kapitola 6): 

Stálé:  g
k15

= 0,185 0,006 0,85=1,041       

Nahodilé: sk,2= 0,250    
   

    
 = 3,410       

Celkem:  
k
=       sk,2   

 = 1,041 0,250 3,410=4,701       

Z katalogu Spiroll[6] PPD256: 

  Délka panelu = 7,5m 

  Výška panelu=250mm 

  Qk0,2=6,56 kNm
-2

 

Objemová hmotnost: 

                            
    

                                             

3.4   Ocelová kopule 

Druhé nadzemní podlaží je umístěno v napůl prosklené kopuli, která je vysunutá  

o polovinu své šířky mimo půdorys 1.NP. V původním návrhu byla váha větší poloviny 

kopule nesena pouze dvěma kruhovými sloupy (obr. 2). Po vytvoření předběžného modelu 

jsem zjistil, že pro vytvoření takovéto konstrukce bych musel použít výrazně větších průřezů 

ocelových profilů k vytvoření masivní konstrukce nebo výrazně pozměnit vnitřní dispozici. 

Další problematickou částí by se stal nosník mezi sloupem a skořepinou, který by při délce 

12,8m podléhal velkým deformacím. Z tohoto důvodu bylo po domluvě s autorkou 

přistoupeno ke změně původního návrhu. 



VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební  Bakalářská práce 

21 

 

Při zvažování variant bylo navrženo několik druhů podepření. Jednou z variant bylo 

opatřit navržené sloupy po stranách vzpěrami (obr. 11). Tato varianta byla nedostačující  

a navržené vzpěry nevyhovovaly estetickému cítění autorky. Proto bylo přistoupeno 

k variantě, kde byly původní sloupy doplněny o dva další. Přidání sloupů pomohlo zlepšit 

vlastnosti konstrukce a zároveň zde zůstal prostor o velikosti 6,8m pro průjezd automobilu. 

 

Další změnou oproti architektonické koncepci byla úprava nosníků kopule. Oproti 

původnímu návrhu jsem kopuli doplnil o pruty ve vodorovném směru. Tím se zkrátily 

vzpěrné délky, zlepšila tuhost a zmenšila vzdálenost pro umístění konstrukce na uchycení 

oken a pláště. Kopuli jsem dále řešil jako soustavu přímých prutů. Tato drobná změna 

dostatečně zachovává tvar oblouku a umožňuje modelovat zatížení pomocí zatěžovacích 

panelů. Rozdíl mezi přímými pruty a obloukem je zobrazen na obrázku 12. Změny 

Obr. 11 – Podepření kopule s přidáním vzpěr 

Obr. 12 – Úprava nosníků kopule z oblouku na přímé pruty 
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v průbězích vnitřních sil jsou vidět na obrázku 17. Výsledný oblý dojem bude vytvořen 

opláštěním kopule a trojsklem zahnutým do požadovaného tvaru. Konstrukce bude viditelná 

pouze v prosklené části. Upravený půdorys kopule je vidět na obrázku 13. 

 

Předběžný výpočet hlavních profilů kopule: 

Nosníky podlahy: 

Nosníky musí přenést stálé a užitné zatížení a nesmí překročit dovolený průhyb. 

Charakteristická hodnota stálého zatížení      použité pro předběžný výpočet je podrobněji 

zobrazena v kapitole 6.3. Charakteristická hodnota užitného zatížení             . 

Výpočet předběžného zatížení je vyjádřen vztahem (3.4.1). Roznášecí šířka je proměnná 

(obr.18). Počítám s maximální hodnotou lroz= 4,128 m.  

MSÚ: 

                       
                 

                                 
     

Obr. 13 – Upravený půdorys 2.NP 
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MSP: 

Délka nosníku:  l=8,257 m 

         
 

   
   

 

   
              

         
 

   
 
              

 

   
 

           
 

   
 
              

 

     
 

           
 

   
 
                            

             
               

Navržený průřez:  

Předem navržený průřez s rozšířenou dolní pásnicí IPB TYP A z [7] je zobrazen  

na obrázku 14.  
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Obr. 14 – Navržený průřez nosníků podlahy 

Nosníky kopule: 

Při odhadu profilu hlavních nosníků kopule jsem použil maximální tlak větru wk,max, 

maximální zatížení sněhem sk,max a tíhu opláštění gk,plášť (viz kapitola 6). Roznášecí šířka lroz se 

mění od 0 do 4,129m  v závislosti na vzdálenosti od vrcholu kopule(obr.15). Zatížení bude 

mít proto trojúhelníkový tvar. Na obrázku 17 je vyobrazen průběh vnitřních sil. Z obrázku je 

patrné, že při nahrazení oblých tvarů přímkami dojde jen k malým změnám vzniklých sil. 

 

Obr. 15 – Plocha zatěžující jeden nosník kopule 
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Vznikající vnitřní síly z programu Scia Engineer: 

               

               

Navržen uzavřený ocelový obdélníkový profil 200/100/8 : 

                

               

     
    

 
 
    

 
 

         

          
 
          

           
                           

                           

Pro předběžný návrh jsem nezohlednil vzpěr. 

Obr. 16 – Zatížení pro předběžný návrh na obloukovém a lomeném nosníku 
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3.5   Podlaha kopule 

Podlaha v části kopule je řešena dvojím způsobem. Část je položena  

na ocelobetonovém stropě a část na prefabrikovaných panelech spiroll. Podlaha v části  

nad skořepinou bude mít zabudované podlahové topení. Uložením topení do podlahy se však 

nesrovnají výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi. Proto bude před místnost knihovny 

vložen jeden schodišťový stupeň. Skladba podlahy je patrná při výpočtu zatížení v kapitole 6. 

Obr. 17- Ohybové momenty a normálové síly pro předběžný návrh profilu od 

zatížení na obr.16 
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V druhé části je navržena dřevěná plovoucí podlaha umístěná na ocelobetonovém 

stropě. Strop se skládá z trapézových plechů uložených na svařovaných nosnících. Předem 

navržené nosníky jsou dle[7] vytvořeny z poloviny válcovaného profil IPE a ocelového 

plechu přivařeného místo dolní pásnice (obr.14) . Nosníky jsou na jedné straně kotveny  

do desky. Při prvních návrzích bylo navrženo sbíhání nosníků do jednoho bodu. V tomto 

případě však docházelo ke koncentraci zatížení nad vstupními dveřmi a problematické by také 

bylo ukotvení všech nosníků do jednoho bodu. Proto byla zvolena varianta, kdy jsou 

jednotlivé nosníky rozprostřeny rovnoměrně po délce skořepiny. Vzdálenost mezi nosníky 

není konstantní, a proto se budou muset jednotlivé plechy před uložením ořezat. Do modelu je 

strop vnesen jako zatížení nosníků kopule. Z tuhostí stropu není počítáno. Zmíněné varianty 

jsou zobrazeny na obrázku 18. 

4. Nenosné konstrukce 

Nenosné konstrukce jsou do výpočtů zohledněny pouze jako zatížení. Jedná se 

především o sádrokartonové příčky v prostorách kopule a opláštění kopule. Příčky nijak 

nepřispívají k tuhosti a konstrukci kopule nepodpírají. 

Obr. 18 – Návrhy uložení nosníků podlahy v kopuli 
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Další konstrukcí, která je modelována pouze k ukázce, je konstrukce pro umístění 

oken a uchycení pláště. Ačkoli bych ji mohl vymodelovat z profilů, které by zlepšovaly tuhost 

konstrukce a přispívaly ke snížení deformací, nezohledňuji je. Je modelována pouze jako 

konstrukční model a tedy není při výpočtu MKP v programu Scia Engeneer zohledněny. 

5. Model ve Scia Engineer 2013.1 

Výsledný model byl vytvořen tak, aby co nejvíce charakterizoval skutečné chování 

konstrukce. Jeho výsledná podoba je zobrazena na obrázcích 19, 20,21 a 22. Profily  

a tloušťky, potřebné k výpočtu vlastní tíhy byly zjištěny předběžným výpočtem (kapitola 3). 

Rozmístění kloubů na kopuli je nejlépe zřetelné na osovém modelu na obrázku 22. 

 Na obrázku 21 je kromě výsledného modelu zobrazeno také použití zatěžovacích panelů pro 

zadávání zatížení. 

 

 

  

Obr. 19 – 3D zobrazení výsledného modelu s konstrukcí na okna a opláštění 
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Obr. 21 – Zobrazení umístění zatěžovacích panelů 

Obr. 20 – Vnitřní stěny a obvodová skořepina v modelu 
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6. Zatížení konstrukce 

6.1   Vlastní tíha 

Vlastní tíha nosných částí konstrukce je počítána automaticky programem Scia 

Engineer 2013.1[3] podle zadaných průřezů prvků, šířek a objemových hmotností zvolených 

materiálů. Zbylé části budovy, které nejsou vymodelovány, jsou zohledněny jako stálé 

zatížení. 

Pro dosažení největší přesnosti výpočtového modelu jsem provedl předběžný návrh 

profilů a tlouštěk (viz kapitola 3). 

6.2   Zatížení kopule 

Na kopuli se nachází mnoho materiálů, se kterými musím počítat. Prvním materiálem 

je sklo pokrývající 1/3 povrchu kopule. Ve zbylé části kopule je provedeno zateplení, které je 

seshora zakryto plechovou krytinou. Vnitřní povrch kopule je tvořen sádrokartonem. Dalším 

zohledněným prvkem jsou okna, umístěná do částí s tepelnou izolací a trapézovým plechem. 

Obr. 22 – Osové zobrazení výsledného modelu s viditelnými klouby a podepřením 



VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební  Bakalářská práce 

31 

 

Pro zjednodušení je vliv oken zohledněn jako přídavné zatížení na zatěžovací panely v místě 

jejich umístění. Výsledné hodnoty zatížení jsou počítány podle vzorce (6.2.1). Hodnoty 

objemové tíhy γi pro různé materiály jsou brány z ČSN EN 1991-1-1[8], příloha A.  

                  
      (6.2.1) 

Trojsklo:                 
    

Sádrokarton s konstrukcí:                

Minerální vata, tl.: 0,15m:                           

Plechová krytina tl.: 0,6mm:                               

Okno:                    

6.3   Zatížení do I nosníků podlahy 

Nosná konstrukce podlahy v 2.NP je řešena jako ocelový strop skládající se 

z vysokých trapézových plechů BTR160 tloušťky 1,00mm [9] uložených na ocelových 

nosnících s rozšířenou dolní pásnicí. Zmonolitnění je provedeno betonem C25/30 tloušťky 

50mm. Do zatížení také počítám s žebry vytvořenými nalitím betonu do vln do vln 

trapézového plechu. Na nosníky stropu působí váha sádrokartonových příček, plovoucí 

dřevěné podlahy a zateplení na dolní straně stropu. Přesto, že je výška příček proměnná podle 

světlé výšky místností, ve výpočtech je brána na stranu bezpečnou jako maximální. 

Plech BTR160:                   

Beton C25/30:   

 Na celé ploše:                    

                           

 Žebra:       
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Příčky:  

Příčky jsou tvořeny sádrokartonem na nosné konstrukci a 100 mm tlustou vrstvou 

tepelné izolace. Do modelu jsou vloženy jako spojité zatížení v místech jejich polohy.  

                   

                                   

Podlaha a zateplení: 

                    
     

                                      

Celkové plošné zatížení zadávané na zatěžovací panely mezi nosníky:  

                              
    

                                            

 

6.4   Zatížení stropu Spiroll 

Při modelování v programu Scia Engineer 2013.1 je kruhová deska, která se bude ve 

skutečnosti skládat s ořezaných panelů Spiroll modelovaná jako celek. Na tuto desku jsou 

dále zadávána zatížení, která jsou přenášena do nosných stěn a skořepiny. Výpočet zatížení 

od vrstev střechy se řídí dle vztahu (6.4.1). Objemové tíhy    jsou brány z ČSN EN 1991-1-

1[6]. 
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Tepelná izolace:  

Na ploché střeše je provedeno spádování pomocí tepelně izolačních panelů. Toto 

spádování způsobí rozdíl ve výšce a tedy hmotnosti tepelné izolace. Spádování bude 

provedeno ve dvou směrech. Z tohoto důvodu je obtížné stanovit přesnou výšku izolace  

pro zadání zatížení. Proto je počítáno s průměrnou výškou h=0,185m. 

                 
        (6.4.1) 

                               

Hydroizolace: 

Zatížení od hydroizolace je malé a dalo by se zanedbat. Ovšem pro úplnost jsem se 

rozhodl jej zohlednit. Na ploché střeše se nachází čtyři vrstvy hydroizolačních pásů z PVC  

a asfaltu. Pro zjednodušení je počítáno s celkovou výškou pásů 5mm a objemovou hmotností 

těžšího materiálu. 

                             

Kačírek:  

Poslední vrstvou ploché střechy je vrstva nasypaných kamínků. Tíha kameniva je 

brána pro frakci 8/16.  

                           

Finální stálé zatížení na desku pod plochou střechou: 
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Podlaha: 

V části kopule, která se půdorysně nachází nad 1.NP bude vytvořena podlaha  

s podlahovým vytápěním. Pro zabudování vytápění je potřeba vytvořit vrstvu EPS vysokou 

100mm a po umístění vytápění vytvořit betonovou vrstvu min. tloušťky 80mm. Na horní 

vrstvu betonu bude umístěna keramická dlažba.  

                    
     

                                           

                    

 

6.5   Zatížení skořepiny 

Obvodová skořepina je obalena vnější tepelnou izolací šířky b=150 mm. Tepelná 

izolace v podobě minerální vaty je umístěna do mezer mezi nosné prvky dřevěného obkladu, 

který tvoří vnější plášť budovy. Další přitížení skořepiny vyvozuje atika umístěná po obvodě 

stropní desky. Výpočet zatížení na skořepinu se řídí dle vztahu (6.4.1). Zatížení od atiky je 

vynásobeno šířkou a zadáváno jako zatížení na horní hranu skořepiny. 

Tepelná izolace:                            

Dřevěný obklad:                            

Atika na ploché střeše:                            

 

6.6   Užitné zatížení 

Zohlednění užitného zatížení uvažuje nahromadění nábytku nebo lidí v 2.NP. Dle 

normy[6] počítám s kategorií užitného zatížení A, kde qk=1,5      .  
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6.7   Sníh 

Pro účel bakalářské práce je objekt umístěn do obce Krmelín. Dle mapy zatížení 

sněhem na zemi[10] se nachází v II. sněhové oblasti. Na navrhovaném místě bude dům 

obklopen okolní zástavbou a pásem lesa. Z tohoto důvodu se dá předpokládat typ krajiny 

normální. První část zatížení je počítána na plochou střechu, druhá na válcovou střechu, která 

v normě nejvíc odpovídá skutečnému tvaru. Výpočet zatížení sněhem se řídí platnou normou 

ČSN EN 1991-1-3 [11]. Pro získání nejnepříznivější kombinace zatížení je vytvořeno několik 

zatěžovacích stavů, které zohledňují přesunutí sněhu účinkem větru a sesuvu (obr.23). 

Odtávání sněhu na ploše kopule tvořené sklem, které by se projevilo v tepelném součiniteli, 

jsem nezohlednil, a počítám s hodnotou ct=1 Wm
-2

K
-1
, která je na straně bezpečné. 

Sněžná oblast:     II 

Typ krajiny:     Normální 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk=1,01 kNm
-2

 

Součinitel expozice:    ce=1 

Tepelný součinitel:    ct=1 Wm
-2

K
-1 

Tvarový součinitel: 

Plochá střecha:          

Kopule:                
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Zohlednění navátí:      
       

  
 

  

  
 

         
              

   
 

   

    
 

                      

               

Zohlednění sesuvu:      
 

  
         

Sousedící střechy:                           

Obr. 23 – Zatěžovací stavy od sněhu v podélném a příčném směru 
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Zatížení sněhem:                  

 Plochá střecha:                                  

Sousedící střechy:                                     

Kopule:                                   

Zohlednění navátí:                                          
-  

 

 

6.8   Vítr 

Stavba se nachází v II. větrné oblasti a v oblasti rovnoměrně pokryté vegetací  

a zástavbou. Pro tyto podmínky se počítá s výchozí rychlostí větru vb,0 = 25ms
-1

. Součinitelé 

směru větru cdir a ročního období cseason jsou brány dle doporučené hodnoty uvedené v normě 

ČSN EN 1991-1-4[12]. Maximální dynamický tlak je počítán pro dvě referenční výšky. První 

výška je výška první části objektu, nad kterou se nachází plochá střecha. Avšak norma[12] 

uvádí, že minimální výška, se kterou je možné počítat, musí být zmin=5 m. Druhá výška je 

Obr. 24 – Tvarové součinitele zatížení 
sněhem pro válcovou střechu dle [9] 

Obr. 25 – Tvarový součinitel dle[9] 
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nejvyšší část objektu na vrcholu kopule Z2 = 6,4 m. Hodnoty součinitele vnitřního tlaku 

cpi=0,2 nebo cpi=-0,3 jsou uvažovány tak, aby nastala nejnepříznivější kombinace.  

Větrná oblast:      II 

Kategorie terénu:     III 

Výchozí základní rychlost větru:   vb,0 = 25ms
-1

 

Součinitel směru větru:   cdir = 1 

Součinitel ročního období:   cseason = 1 

Součinitel turbulence:    kI = 1 

Součinitel ortografie:    c0(z) = 1 

Parametr drsnosti terénu:   z0 = 0,3 m 

Minimální výška:    zmin = 5 m 

Výška objektu:    z1 = 3,5 m 

      Z2 = 6,4 m 

Výpočet tlaku: 

Základní rychlost větru:  

                                       

Základní tlak větru: 
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Součinitel drsnosti terénu: 

           
  

     
 
    

       
   

    
 
    

        

              
    

  
           

 

   
          

                 
 

  
           

   

   
        

Střední rychlost větru: 

                       

                               

                                 

Intenzita turbulence: 

         
  

           
 

  
 
  

         
 

       
 

   
 
        

           
 

       
   

   
 
        

Maximální dynamický tlak: 
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Vítr na ploché střeše: 

Na řešené stavbě bereme střechu nad 1.NP jako plochou protože její sklon α<5
○. 

Plochá střecha má být dle normy[12] dělena na úseky F,G,H,I s rozdílnými součinitely  cpe,10. 

Avšak kruhový tvar ploché střechy způsobuje, že se zóna F při výpočtu neuplatní. Výsledný 

tlak se vypočítá podle vzorce 6.8.1. 

Hodnoty součinitele vnějšího tlaku: 

         
       

         
       

         
      

         
       

Tlak větru na plochy střechy: 

                         (6.8.1) 

Pro cpi=0,2 
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Pro cpi=-0,3 

     
                             

     
                             

     
                           

     
                            

  

Obr. 26 – Graf pro interpolaci součinitelů cpe,10 na kopuli 
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Vítr na kopuli: 

Zatížení větrem na kopuli je řešeno dle normy[12]. Interpolací hodnot  A,B a C z grafu 

na obrázku 26 jsem získal velikosti součinitelů cpe,10 ve třech místech kopule. Tyto hodnoty 

jsem pomocí programu AutoCAD[13] proložil křivkou a tím získal velikosti součinitelů 

v každém bodě řezu kopule. Pro skutečné zadávání sil jsem však musel přikročit 

k zjednodušení, při kterém je řez kopule rozdělen na 10 stejně velkých dílů. Velikost dílů je 

zvolena s ohledem na průběh křivky tak, aby průběh cpe,10 na dílu byla co možná 

nejkonstantnější. Velikost součinitele je pak na každém dílu nahrazena průměrnou hodnotou. 

Graficky je tento postup znázorněn na obrázku 27. Hodnoty cpe,10 na jednotlivých dílcích 

použijeme pro výpočet tlaku větru v částech kopule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty pro interpolaci z normy[12]: 
 

 
 

   

    
      

      
 

 
 

   

    
      

  

Obr. 27 – Zatížení od větru na kopuli 
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Interpolované hodnoty:   A=-0,46 

B=-0,77 

C=-0,19 

 Z interpolovaných hodnot je patrné, že díky malému poměru výšky kopule k jejímu 

rozpětí jsou hodnoty vnějších tlaků záporné a tedy působí jako sání. V tabulce 2 jsou 

zobrazeny hodnoty součinitelů cpe,10 pro jednotlivé dílky a hodnoty výsledných 

charakteristických sil wk. 

Dílek cpe,10 cpi 
qp(6,4)  

[ kNm
-2

] 
wk[kNm

-2
] 

1 -0,424 0,2 0,558 -0,348 

2 -0,348 0,2 0,558 -0,306 

3 -0,463 0,2 0,558 -0,370 

4 -0,630 0,2 0,558 -0,463 

5 -0,742 0,2 0,558 -0,526 

6 -0,715 0,2 0,558 -0,511 

7 -0,548 0,2 0,558 -0,417 

8 -0,320 0,2 0,558 -0,290 

9 -0,140 0,2 0,558 -0,190 

10 -0,151 0,2 0,558 -0,196 

Tabulka 2 – Zatížení větrem na jednotlivých dílcích kopule 

Vítr na skořepině: 

Obvodová stěna řešená jako skořepina má ve skutečnosti vypuklý tvar. Pro řešení 

zatížení větrem je však nahrazena válcem dle obrázku 28. Součinitele tlaku závisí 

na Reynoldsově čísle Re. 
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Reynoldsovo číslo: 

    
       

 
 

   
    

 

 
 

        
       

    

        
           

Typické hodnoty pro rozdělení tlaku na kruhových válcích interpolované z tabulky 

zobrazené na obrázku 29 jsou zobrazeny v tabulce 3. 

  

Obr. 28 – Úprava tvaru obvodové skořepiny pro výpočet Reynoldsova čísla 

Obr. 29 – Typické hodnoty pro rozdělení tlaku na kruhových válcích dle[12] 
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Re           

αmin 83,110 

cp0,min -2,100 

αA 129,340 

cp0,h -0,513 

Tabulka 3 – Typické hodnoty pro rozdělení tlaku na válcích 

 

Součinitel koncového efektu ψλα pro výpočet součinitele vnějšího tlaku je definován 

vztahem 6.8.2. 

                            

                  
 

 
  

      

       
                  (6.8.2) 

                            

Součinitelé vnějšího tlaku bez vlivu proudění kolem volných konců cp,0 je uveden 

graficky na obrázku 30. 

Obr. 30 – Součinitel vnějšího tlaku bez vlivu proudění kolem volných 

konců 
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Součinitelé vnějšího tlaku cpe na válci se vypočítají dle vzorce (6.8.3). 

                     (6.8.3) 

α cp,0 ψλα cpe 

0 1,000 1,000 1,000 

30 0,100 1,000 0,100 

60 -1,468 1,000 -1,468 

90 -2,058 0,992 -2,041 

120 -1,110 0,794 -0,881 

150 -0,513 0,833 -0,427 

180 -0,513 0,833 -0,427 

Tabulka 4 – Výpočet součinitele vnějšího tlaku cpe na válci 

Výsledné hodnoty tlakových sil na skořepinu wk jsou počítány dle vzorce (6.8.4). 

                       (6.8.4) 

Pro cpi=0,2 
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Pro cpi=-0,3 

                               

                                

                                    

                                    

                                     

                                     

                                      

Pro zadání zatížení větrem do programu Scia Engineer 2013.1 jsem musel přistoupit 

ke zjednodušení. Křivku popisující průběh součinitele vnějšího tlaku jsem rozdělil na 12 

samostatných úseků. Na těchto úsecích byla proměnná hodnota nahrazena průměrnou 

hodnotou. Druhou polovinu tlakových součinitelů získáme překlopením hodnot podle osy 

symetrie. Výsledné velikosti součinitelů jsou na obrázku 31. Tlakové a sací síly  

na jednotlivých úsecích jsou zobrazeny na obrázku 32 a jejich hodnoty v tabulce 5. 

Obr. 31 – Grafické zobrazení tlaku při různých směrech větru 
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Úsek wk[kNm
-2

] 

1 0,617 

2 0,392 

3 -0,067 

4 -0,584 

5 -0,967 

6 -1,111 

7 -0,950 

8 -0,660 

9 0,314 

10 -0,314 

11 -0,314 

12 -0,314 

Tabulka 5 – Výsledná zatížení větrem na dílcích skořepiny 

  

Obr. 32 – Grafické zobrazení náhradních dílků při různých směrech větru 



VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební  Bakalářská práce 

49 

 

7. Kombinace zatížení 

Kombinace zatížení jsou generovány programem Scia Engineer podle zadaných 

zatěžovacích stavů a skupin zatížení. Zatěžovací stavy odpovídají vypočteným zatížením 

v kapitole 6. Zatěžovacím stavům je dále přiřazena skupina zatížení. Při tvorbě modelu jsem 

vytvořil skupiny pro zatížení stálá, užitná, sníh a vítr. Díky tomu jsem byl schopen pomocí 

parametrů skupin zajistit nakombinování různých zatěžovacích stavů od větru a sněhu.  

Na obrázku 33 jsou zobrazeny zatěžovací stavy a jejich přiřazení do skupin zatížení.  

Ve výsledném modelu jsem vytvořil kombinace pro lineární výpočet únosnosti, nelineární 

výpočet únosnosti a pro mezní stav použitelnosti. 

Zatížení v kapitole 6 jsou vypočítána v charakteristických hodnotách. Pro převod  

na výpočtové hodnoty jsou jednotlivým zatěžovacím stavům pro výpočet únosnosti přiřazeni 

součinitelé zatížení        a        .  

Příklady kombinací vyvozující největší vnitřní síly: 

Maximální normálová síla ve sloupech(obr.42):  

CO46: vlastní tíha, sníh 2, střecha, podlaha, strop, zateplení, sklo na kopuli, vnitřní 

stěny, užitné zatížení, okna na kopuli, atika 

Maximální ohybový moment v nosnících na obvodě kopule (obr.40): 

CO47: vlastní tíha, sníh 3, střecha, podlaha, strop, zateplení, sklo na kopuli, vnitřní 

stěny, užitné zatížení, okna na kopuli, atika 

Maximální ohybový moment na nosnících podlahy v kopuli (obr.40): 

CO50: vlastní tíha, vítr 1, střecha, podlaha, strop, zateplení, sklo na kopuli, vnitřní 

stěny, užitné zatížení, okan na kopuli, atika 

Maximální tahové síly ve spoji na vrcholu kopule (obr.41): 

CO66: vlastní tíha,sníh 5, vítr 1, střecha, podlaha, strop, zateplení, sklo na kopuli, 

vnitřní stěny, užitné zatížení, okna na kopuli, atika  
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Zatížení 

Sníh 
(výběrová) 

Sníh 1 

Sníh 2 

Sníh 3 

Sníh 4 

Sníh 5 

Vítr 
(výběrová) 

Vítr 1 

Vítr 2 

Vítr 3 

Vítr 4 

Vítr 5 

Vítr 6 

Stálé 

Vlastní tíha 

Střecha 

Podlaha 

Strop 

Zateplení 

Sklo 

Příčky 

Okna 

Atika 

Užitné 
Užitné 
zatížení 

Obr. 33 – Znázornění tvorby zatížení v programu Scia Engineer 
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8. Výsledky  

Výsledky zobrazené v této kapitole jsou získány lineárním výpočtem konstrukce 

v programu Scia Engineer[3]. 

Zobrazení výsledků, které by dokonale charakterizovalo chování konstrukce pro různé 

kombinace zatížení a zároveň bylo přehledné, je velmi obtížné. Proto jsou vybrány  

a zobrazeny jenom některé části konstrukce s výsledky odpovídajícími zvolené kombinaci. 

Z důvodu výrazných rozdílů v deformacích oceli a betonu jsou výsledky vykreslovány 

samostatně. 

 V první části výsledků jsou zobrazeny deformace a napětí v betonových částech 

vykreslené pro maximální hodnoty od všech kombinací. Z výsledků je patrné, že rozšířením 

skořepiny z důvodu uložení stropu došlo k výraznému nárůstu únosnosti, která není 

vznikajícím zatížením zdaleka vyčerpána. Také deformace skořepiny jsou minimální 

 (obr. 34). Největší deformace ve svislém směru je pro vykreslení maxim ze všech kombinací 

0,53 mm. Největší vznikající tlakové napětí je zobrazeno na obrázku 36. Je patrné, že největší 

tlakové napětí ve špičkách je    13,55 MPa. Největší tahové napětí ve skořepině je pak 

na obrázku 36            . 

Obr. 34 – Maximální deformace Uz na vnitřních stěnách a skořepině ze všech kombinací 
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Obr. 35 – Výsledná maximální tlaková napětí na skořepině a desce 

 

Obr. 36– Výsledná maximální tlaková napětí na skořepině a desce 
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Další částí výsledku jsou deformace a vnitřní síly na prutech kopule. Výsledné maximální 

posuny prutů jsou zobrazeny v tabulce na obrázku 38. Tuto tabulku jsem získal jako jeden 

z možných výstupů programu Scia Engineer[3]. Úprava tabulky v programu MS Excel 

pro lepší přehlednost není ve studentské verzi možná. V tabulce je zobrazen maximální 

kladný a záporný posun a pootočení v různých směrech. Výsledky deformací jsou již po 

přiřazení odpovídajících profilů prvků. 

 

 

Obr. 38 – Výsledná maximální tahová napětí ve skořepině a stěnách 

Obr. 37 – Výsledná maximální tahová napětí ve skořepině 
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Obr. 40 – Průběh maximálních ohybových momentů na nosnících podlahy  

Obr. 39 – Výsledné maximální průhyby na nosnících podlahy 
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Obr. 42 – Maximální normálové síly ve sloupech kopule 

Obr. 41 – Maximální normálové síly se spoji na vrcholu kopule 
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9. Návrh vybraných částí konstrukce 

9.1  Svařovaný nosník  v podlaze na obvodě kopule 

Působící síly dle Scia Engineer 2013.1:   

CO47 (Všechna stálá zatížení   Sníh 3  Užitné zatížení)     

My,max = 150,14 kNm  

Mz,přísl = 2,36 kNm 

Npřisl=21,38kN  

Vpřisl =75,06kN 

Navržený nosník IFB(obr.14): 

Nosník IFB se skládá z ½ IPE600 a plechu 420x15 [13] 

Výška:     h=315 mm 

Výška stojny po svár:   hw=257 mm 

Tloušťka stojny:   tw=12 mm 

Šířka horní pásnice:   bf=220 mm 

Dosah sváru:    ss=78,1 mm 

Tloušťka horní pásnice:  tf=19 mm 

Šířka dolní pásnice:   b1=430 mm 

Tloušťka dolní pásnice:  t1=15 mm 

 Plocha:                   

 Průřezový modul:                   

                      

 Momenty setrvačnosti:                   
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 Smyková plocha:                    

 

9.1.1  Posudek nosníku:  

Zatřídění průřezu:  

Stojna:  

    
   

  
  

   

   
       

 
 

 
 

  

  
 

   

  
                            

Průřez třídy 1. 

Pásnice: 

 
 

 
 

 
     
 

 

 

  
 

     

  
                        

Průřez třídy 1. 

Boulení: 

Posouzení na únosnost při boulení nemusím zohlednit když: 

 
  

 
 

  

 
   

 
   

  
       

  

 
                  VYHOVUJE 
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Kombinace ohybu a smyku: 

        
    

  

  
 

   
 

            
       

  
 

    
           

        
       

 
                        (Malý smyk)   

           VYHOVUJE 

Mohu zanedbat vliv smyku. 

Kombinace ohybu a osové síly: 

Pro průřezy s pásnicemi není nutné uvažovat účinek osové síly, když platí: 

1)                 

       
    

   
 

                 

   
            

                                    VYHOVUJE 

2)      
            

   
 

                       

   
          

                         VYHOVUJE 

Posudek: 

  
     

     

   

 
     
     

   

   

  
     

     

   

 
     
     

   

 
           

                 

    

 
        

                 

    

                 

                VYHOVUJE 
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CO48  (Všechna stálá zatížení   Sníh 4  Užitné zatížení)   

Nmax=109,47 kN                          

Nmax=109,47 kN    
                       

   
           

My,přísl = 145,88 kNm  

Mz,přisl = 3,22 kNm 

Vpřisl =83,37kN (malý smyk) 

     

     
   

 
     

     
   

 
           

                 

    

 
        

                 

    

                

VYHOVUJE 

MSP: Maximální průhyb vypočítaný programem Scia Engineer po zadání skutečného 

průřezu prvku wmax=22,54 mm (obr.39). 

  
 

   
      

 
    

   
                   VYHOVUJE 

9.1.2  Posudek krčních svarů: 

                      

 Charakteristiky: 

Účinná výška sváru: a= 4mm 

 

  

Obr. 43 
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Poloha těžiště[13] :            

             

Statický moment připojené pásnice: 

                                          

Napětí v krčním svaru: 

     
        

      
 

                     

                  
           

Posudek: 

                           
  

      
 

   

        
             

           VYHOVUJE 

 

9.2  Spoj svařovaného IFB profilu na obvodu kopule 

Nosník probíhá po obvodu podlahy kopule. Díky jeho uložení na čtyřech ocelových 

sloupech v něm vzniká několik míst, kde je ohybový moment roven nule(obr.38). To nám 

umožní výhodně rozdělit nosník na 3 části, které se budou lépe převážet a montovat a ve spoji 

budou působit normálová a  posouvací síla. Pro dimenzování beru maximální vznikající 

posouvající sílu nad sloupem.  Ve skutečnosti je v místě spoje síla menší. Dále počítám,  

že smyk přenesou příložky na stojně a tah se rozloží mezi pásnici a stojnu. 

Působící síly dle Scia Engineer 2013.1:  CO48: NEd =54,73 kN    

      VEd =83,37 kN    
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Charakteristiky: 

Šrouby: M16, 4.6 

Plocha jádra šroubu:  As=157 mm
2 

Hodnota meze kluzu:  fyb=240 MPa 

Hodnota meze pevnosti: fub=400 MPa 

Průměr otvoru:  d0= 18mm 

Příložky na stojně:  

Výška:    h =200 mm 

Šířka:     b= 200 mm 

Tloušťka:    t=10 mm 

Mez kluzu:   fy=355 MPa 

Mez pevnosti v tahu:  fu=510 MPa 

Plocha průřezu:                          

Oslabená plocha průřezu:                      

                                     

Rozteče a vzdálenosti od okrajů: 
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Příložky na pásnicích:  

Pásnice na svařovaném nosníku jsou z důvodu ukládání stropu různě široké. Příložky 

budou odpovídat rozměrům užší pásnice. 

Délka:    l =200 mm 

Šířka:     b= 220mm 

Tloušťka:    t=10 mm 

Mez kluzu:   fy=355 MPa 

Mez pevnosti v tahu:  fu=510 MPa 

Plocha průřezu:                          

Oslabená plocha průřezu:                      

                                     

Rozteče a vzdálenosti od okrajů: 

                          

                          

                            

                            

9.2.1  Tah  

Únosnost příložek v tahu: 
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Únosnost příložek v tahu v oslabeném průřezu: 

             
         

   
       

         

   
 

 

             
                 

    
       

                 

    
             

 

                               VYHOVUJE 

 

9.2.2  Šrouby na pásnicích 

Únosnost šroubu ve střihu: 

       
         

   
 

                    

    
          

                              

Únosnost šroubu v otlačení: 

       

 
 

     
  

  
         

  

  
         

    
  

  
         

   

  
         

    
 

 

     

      

 
 
 

 
 

  

    
 

  

    
     

  

    
 

   

    
     

   

  
 

   

   
      

 
 

 
 

      

       
           

   
 

                           

    
         

Počet šroubů na pásnici:   
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Použito 2 šrouby. Celkem 8 šroubů na pásnicích. 

9.2.3  Příložky a šrouby na stojně: 

Ověření únosnosti příložek ve smyku: 

 
   

      
   

        
   

  

  
 

   
 

          
       

  
 

    
           

 
     

      
             VYHOVUJE 

Únosnost šroubu ve střihu: 

         
         

   
   

                    

    
          

Únosnost šroubu v otlačení: 

       

 
 

     
  

  
         

  

  
         

    
  

  
         

   

  
         

    
 

 

     

      

 
 
 

 
 

  

    
 

  

    
     

  

    
 

   

    
     

   

  
 

   

   
      

 
 

 
 

      

       
           

   
 

                           

    
          

Počet šroubů na pásnici: 
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Použity 2 šrouby. Celkem 4 šroubů na stojně. 

9.3  Přípoj nosníků ve vrcholu kopule 

Působící síly dle Scia Engineer 2013.1:    

       
                   

       
                    

                         

Svar na čelní desce: 

 Účinná výška sváru:   a= 4mm 

 Účinná délka svaru:   l=180 mm 

     
   

     
 

          

            
          

       
   
  

  
    

 
          

  

  
           

 
          

          
          

9.3.1  Posudek svaru 

                    
  

      
 

                                       
   

        
            

VYHOVUJE 

Šroubový přípoj: 

Charakteristiky šroubů: 

Šrouby: 2xM16, 4.6 
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Plocha jádra šroubu:  As=157 mm
2 

Hodnota meze kluzu:  fyb=240 MPa 

Hodnota meze pevnosti: fub=400 MPa 

Průměr otvoru:  d0= 18mm 

Čelní deska: 

 Tloušťka:    t=8 mm 

 Výška:    h=200 mm 

 Šířka:    b=240 mm 

 Vzdálenost od okraje:  emin=35 mm 

 Vzdálenost od svaru:  m=29 mm 

Spoj ve vrcholu kopule počítám jako náhradní T profil v tahu. Pokud mohou 

vzniknout páčící síly, má se návrhová únosnost uvažovat jako nejmenší hodnota pro tři možné 

způsoby porušení. 

1)         
          

 
 

      

     
           

2)         
                   

   
 

                     

           
          

3)                                   
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9.3.2  Posudek 

                                      VYHOVUJE 

 

9.4  Sloupy pod kopulí 

Působící síly dle Scia Engineer 2013.1:                

                                     

                                        

                                     

Charakteristiky: 

  Průměr:   d=300mm 

  Tloušťka stěny:  t=10mm 

  Plocha:                   

  Poloměr setrvačnosti:               

  Průřezový modul:                   

  Zatřízení průřezu:     
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Průřez třídy 1. 

9.4.1  Smyk: 

        
   

  

  
 

   
 

            
       

  
 

    
           

 
      

 
                           VYHOVUJE 

Smyk mohu zanedbat. 

9.4.2  Vzpěrná únosnost: 

Výška sloupu:               

Vzpěrná délka:                       

Štíhlosti:                    

          
   

  
 

     

     
       

      
  

  

  
 

     

     
      

Křivka vzpěrné pevnosti c 

Součinitel imperfekce:        

Výpočet:                 
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Návrhová vzpěrná únosnost: 

         
      

   
 

                        

    
           

    
   

     
 

      

      
           VYHOVUJE 

9.4.3  Ohyb a osová síla: 

           

Návrhový moment únosnosti redukovaný v důsledku působící osové síly: 

                  
   

      
 
 

  

        
        

   
 

                   

    
            

        
    

   
 

                  

    
           

                   
     

       
 
 

             

                                   VYHOVUJE 
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10. Závěr 

V této bakalářské práci jsem řešil návrh konstrukčního systému budovy (obr. 1) 

navržené Evou Pastorkovou. Při tomto návrhu jsem se snažil zachovat všechny 

charakteristické rysy budovy. 

V úvodu je rozebrána vnitřní dispozice a návrh budovy podle autorky. V dalších 

kapitolách jsou tyto návrhy zvažovány z různých hledisek a případně navržena úprava, která 

maximálně podporuje původní návrh. 

Nakonec je vytvořen model v programu Scia Engineer 2013.1. Do tohoto modelu jsou 

zohledněny úpravy a návrhy, které jsem provedl. Po vytvoření odpovídajícího modelu je 

provedeno zatížení podle kapitoly 6. 

Výsledky vnitřních sil vypočítané programem Scia Engineer byly použity 

k dimenzování vybraných částí. Těmito částmi byly některé nosníky a sloupy ocelové kopule 

a montážní spoje. Pro vytvoření nosníků podlahy bylo využito profilů pro nízké 

ocelobetonové podlahy z katalogu firmy ArcelorMital[7]. Při návrhu rozhodoval mezní 

průhyb nosníku. 

Cílem práce bylo vytvořit konstrukční systém, který v maximální možné míře 

podporuje architektonickou koncepci. Ačkoli bylo přistoupeno k několika změnám, podařilo 

se dostatečně zachovat původní tvar i výrazné prvky budovy. Vnitřní dispozice a plochy 

místností byly změněny jen minimálně.  
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