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Abstrakt
Tématem této práce je návrh variant skořepinového zastřešení plaveckého bazénu.
Nejdříve je navrhnuto 5 variant skořepinového zastřešení, ze které je vybrána jedna (válcová
plocha), které je podrobněji dále řešena. Cílem práce je geometrický návrh zastřešení, tak aby
byly dodrženy požadované výšky konstrukce. Návrh byl řešen v program Scia Engineer, kde se
řešila analýza postupu výstavby přes nelineární kombinace. Výsledkem je vedení geometrie
předpínacích lan a zároveň i geometrie skořepinové střechy a ověření napětí v betonu a ověření
únosnosti vybraných prvků.

Abstract
The theme of this thesis is the design of variants of the shell roof structure for the
swimming pool. 5 variants of shell roof structure are designed first, from which one is selected
(cylindrical surface), which is further elaborated. The aim of the thesis is geometric design of the
roofing to maintain the required height of the structure. The design was solved in the
Scia Engineer program, which deals with the analysis of the construction phase through a
nonlinear combination. The result is the guiding of the geometry of the prestressing strands as
well as the geometry of the shell roof structure and verifying concrete stress and verifying the
load-bearing capacity of selected elements.
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1 Úvod
Tato práce se zabývá skořepinovými konstrukcemi zastřešení. Jako inspirace a podklady pro
celou práci slouží Plavecký stadion v Českých Budějovicích. Jednak proto, že patří k významným
stavbám architektury 2. poloviny 20. století. Navíc je zastřešena lanovou konstrukcí ve tvaru
hyperbolického paraboloidu, tento tvar je velmi unikátní. A k této budově mám velmi blízký vztah,
protože jsem kolem ní chodila 8 let do školy.
Podklady z Plaveckého stadionu jsou použity pro základní půdorysné a výškové rozměry
zastřešení. Tato práce se ale nezabývá rekonstrukcí, jsou zde pouze navrženy možné varianty, jak
by mohlo vypadat skořepinové zastřešení na podobném půdorysu.
Na vybrané variantě je dále řešena problematika skořepinových konstrukcí podrobněji.
Nejdříve na jednoduchém 2D modelu je rozebráno podrobněji geometrické vedení předpínacích lan
a navržena počáteční výška konstrukce.
Dále pak na prostorovém modelu je provedeno na dvou modelech analýza postupu
výstavby. Základním cílem je dosažení požadované výšky skořepinové střechy na celé konstrukci a
navržení tloušťky konstrukce, která se skládá z prefabrikovaných dílců a monolitický části desky, aby
byla co nejtenčí. Díky tomu bude působit jako membrána a na konstrukci nebude vznikat žádný
ohybový moment.
Nakonec bude proveden posudek na mezní stav únosnosti a bude ověřeno napětí jak
v prefabrikovaných dílcích, tak v monolitické desce v charakteristické, časté a kvazistálé kombinaci.
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2 Skořepinové konstrukce
Skořepiny jsou prvky plošného charakteru, u kterých převládají dva konstrukční rozměry
(tloušťka konstrukce << šířka a délka konstrukce). Jsou prostorovou obdobou deskových konstrukcí.
Tyto konstrukce se navrhují velice tenké (u běžných střešních konstrukcí 4 až 10 cm). Skořepinové
konstrukce mají svůj základ v přírodě (vajíčko, pomeranč, …). Tloušťku konstrukce je pokud možno
konstantní, nebo jako proměnná, ale nedochází u ní k náhlým skokům výšky konstrukce.
Výhodou skořepinových konstrukcí je efektivní spotřeba materiálu. S výhodou se používají
u skladovacích zásobníků pro tekutiny i pevný materiál (rovnoměrnému zatížení). A zajímavé
architektonické řešení. Mezi nevýhody zejména patří pracnost a velká náročnost při analýze
konstrukce a kvůli křivosti může dojít k neočekávanému chování konstrukce a to může vést až
k poškození. [2]
Definujeme tzv. střednicovou plochu skořepiny. Tato plocha je geometrickou množinou
bodů, půlící výšku skořepiny.
Skořepiny rozdělujeme
1. Dle Gaussovy křivosti: [1]


Kladná – pokud obě hlavní křivosti mají stejný směr (K1K2>0), pak je křivost
pozitivní a plochá má tzv. eliptický bod. Typický příklady jsou eliptický
paraboloid a koule. Povrch těchto těles nelze rozvinout do plochy stejně
jako u skořepin se zápornou křivostí. (Obrázek 2b)



Záporná - pokud mají hlavní křivosti jiný směr (K1K2<0), pak je křivost
negativní a plocha má tzv. hyperbolický/ sedlový bod. Typickým příkladem
je hyperbolický paraboloid.



Nulová – pokud je alespoň jedna z hlavních křivostí nulová (K1K2=0), pak
má plocha tzv. parabolický bod. Typickým příkladem je válcová plocha.
Povrch těchto těles lze rozvinout do plochy. (Obrázek 2a)

Obrázek 1: Typy Gaussovy křivosti [1]
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Speciálním případem je anuloid, který má část plochy s křivostí K>0, část
K<0 a část s křivostí dokonce nulovou.

Obrázek 2 a) rozvinutelná plocha, b) nerozvinutelná plocha [1]

2. Dle tvaru střednicové roviny:


Obecné – např.: konoid, hyperbolický paraboloid, …



Rotačně symetrické – např.: rotační hyperboloid (chladící věže), válec,
rotační paraboloid, …

3. Dle namáhání


Skořepiny tlustostěnné – tloušťka konstrukce je srovnatelná s minimálním
poloměrem křivosti. Nelineární rozložení napětí po výšce. Řešení je velmi
složité.



Skořepiny střední tloušťky



Skořepiny tenkostěnné - velmi malá tloušťka ve srovnání se střednicovým
poloměrem křivosti. Lze zanedbat vliv smykových sil na deformaci. Lineární
rozložení normálových napětí



Nelineární tenkostěnné skořepiny – velmi malá tloušťka skořepiny.
Deformace srovnatelné s tloušťkou konstrukce, proto je nutné při výpočtu
uvážit geometrickou nelinearitu.



Membrány – Speciální typ skořepin, u kterých se nevyskytují žádné kroutící
ani ohybové momenty. Konstrukce je zatížena pouze normálovými silami
a případně posouvajícími silami. Tím pádem je na konstrukci rovnoměrně
rozloženo normálové napětí a vzniká tzv. membránová napjatost (stav
napjaté membrány). Je to stav konstrukce, který je dán tvarem konstrukce,
jejím uložením (umožnit volné pootočení konstrukce a přenést
membránové síly) a zatížením.
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2.1 Membrány z předpjatého betonu
Tyto konstrukce jsou moderní, ekonomické a mohou obohatit naše prostředí
architektonicky. Bohužel se dodnes skoro vůbec nepoužívají a nahrazují je ocelové příhradové
konstrukce, na které se upevní požadovaný tvar konstrukce z titanu, hliníku či betonu, či na údržbu
náročnými konstrukcemi podporovanými vnějšími kabely. [12][13]
Membránové střechy z předpjatého betonu mají výhody v tom, že je možné zastřešit velké
prostory, mají malou spotřebu materiálu a pro výstavbu není nutná skruž. Konstrukce je vytvořená
lanovou sítí, na které se postupně zavěsí betonové panely. Konstrukce získá potřebnou tuhost tím,
že jsou kabely, které vedou ve spárách mezi jednotlivými panely, předepnuty. Další výhodou je, že
tyto konstrukce lze navrhnout téměř nad jakýkoliv půdorysem.
Konstrukční řešení membránových střech funguje na podobném principu jako předpjatý
visutý pás. [12][13]

2.1.1 Membrány jednoduché křivosti
Membrány jednoduché křivosti, dle Gaussovy křivosti nulové, jsou tvořeny jednoduchou
válcovou plochou, vlastně širokým předpjatým pásem. Protože průvěs pásu je poměrně malý, jeho
tvar se blíží parabole druhého stupně. Pro usnadnění odtoku vody, je válcová plocha podélně
skloněna, anebo v podélném směru konstrukce sleduje konvexní křivku. [12][13]
Předpínací kabely jsou kotveny v kotevních blocích a nosné kabely jsou obvykle kotveny
v hlavicích sloupů. Odtud je vodorovná síla přenášena buď do základu pomocí vnějších skloněných
kabelů (Obrázek 3a), nebo ohybovou tuhostí sloupů (Obrázek 3b). [12][13]

Obrázek 3 a) kotvení pomocí šikmých kabelů, b) kotvení pomocí ohybové tuhosti sloupů [13]

Další možností je navrhnout tzv. samokotvený systém, kdy jsou hlavice sloupů vzájemně
propojeny ohybově tuhým nosníkem. Tento nosník přenáší vodorovní síly do tlačených prvků
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spojující protilehlé strany. Tlačený prvek je buď tvořen vzpěrou (Obrázek 4a), která je obvykle
spojena s taženým předpjatým pásem, který zajišťuje její stabilitu. Nebo obloukem (Obrázek 4b),
který je situován na vnějším okraji střechy a je spojen sloupy se základy. Tyto sloupy také brání
vybočení velmi štíhlých oblouků. [12][13]
Všechny základní systémy se dají vzájemně kombinovat.

Obrázek 4: a) samokotvený systém - vzpěra, b) samokotvený systém – oblouk [13]

2.1.2 Membrány rotačně symetrické
Rotačně symetrické membrány jsou většinou tvořeny okrajovým tlačeným prstencem a
středním taženým prstencem, mezi kterými jsou natažena radiální lana, nesoucí prefabrikáty
lichoběžníkového tvaru. Radiální předpínací kabely jsou kotveny v obou prstencích. Tlakový
prstenec se většinou zhotoví z betonu a tahový prstence z konstrukční oceli nebo předpjatého
betonu. [12]

Obrázek 5: rotačně symetrická membrána [12]
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2.1.3 Membrány dvojí křivosti
Tuhost membrán s konstrukcí o jednoduché křivosti je dána jejich ohybovou tuhostí,
membrány s konstrukcí o dvojí křivosti mají tuhost zvýšenou jejich smykovou únosností a zborcením
povrchu skořepiny – tedy skutečností, že sklon protilehlých stran elementu konstrukce je rozdílný
(tato plocha se nedá rozvinout do roviny). [12][13]
Nejčastějším typem konstrukce o dvojí křivosti je hyperbolický paraboloid. Další známé
konstrukce, ze kterých je možné vyjít. Základní nosná síť kabelů podepřená rámovou konstrukcí,
obloukem (Obrázek 6), podepřena visutými kabely (Obrázek 7) [12][13]

Obrázek 6: Membrána dvojí křivosti podepřená obloukem [12]

Obrázek 7: Membrána dvojí křivosti podepřená visutými kabely [12]
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3 Plavecký stadion v Českých
Budějovicích
Plavecký stadion v Českých Budějovicích byl postaven v roce 1971 architektem Bohumilem
Böhmem (1926–2004). Stojí na soutoku řek Malše a Vltavy na Sokolském Ostrově nedaleko
historického centra Českých Budějovic. Právě kvůli blízkosti historického centra byl architektem
zvolen hyperbolický paraboloid (lidově lupínek) jako typ zastřešení, aby nezastiňoval významné
památky. Pro konstrukci byla použita lana, kotvená do prohnutého železobetonového prstence,
který je podepřen štíhlými podporami a stěnami. Zadání stavby proběhlo už v roce 1958, ale díky
velké náročnosti stavby na statický výpočet a zatěžovací zkoušky a zároveň kvůli malé zkušenosti
s takovýmto typem staveb v Čechách, samotná stavba proběhla až v letech 1966-1971. [9][10]
Uvnitř se nachází tři bazény (plavecký, skokanský a dětský), tribuna pro 700 - 800 diváků.
Stadion je certifikován pro mezinárodní závody. [9][10]
V letech 1995 – 1998 prošel stadion celkovou rekonstrukcí. Mezi největší zásahy patří
výměna transparentní skla, které stavbu vylehčovalo za reflexní, a vybudování nového krytého
tobogánu o délce 69m. [9][10]
V roce 2017 byl prohlášen za kulturní památku.

Obrázek 8: Plavecký stadion pohled z lávky pro pěší přes řeku Vltavu
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Obrázek 9: Plavecký stadion pohled od slepého ramene

3.1 Rozměry plaveckého stadionu
3.1.1 Půdorysné rozměry
Rozměr zastřešení 54 × 64 metrů. [9]
Pro zkontrolování bylo provedeno jednoduché měření pomocí Google Maps. Z měření bylo
zjištěno, že rozměry 64x54m jsou osové vzdálenosti mezi obvodovými stěnami plaveckého
stadionu.

- 16 -

3.1.2 Měření výšky budovy
Výšky byly měřeny pomocí přístroje: Leica DISTO D510, který měří úhel a šikmou vzdálenost.
Díky němu je možné dopočítat výšku měřeného bodu. Přístroj byl držen zhruba 20cm nad povrchem
země, proto jsou výsledky v Tabulce 4 nakonec zvětšeny o 20 cm.
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Obrázek 10: Měření 1 od slepého ramena část vpravo

Obrázek 11: Měření 1 od slepého ramene část vlevo

Tabulka 1: Měření výšek 1
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Obrázek 12: Měření 2 pohled z parkoviště

Tabulka 2: Měření výšek 2

Obrázek 13: Měření 3 pohled ze Sokolského ostrova

Tabulka 3: Měření výšek 3
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Tabulka 4: Výšky jednotlivých bodů

3.1.3 Průřezy svislých nosných konstrukcí
Svislou nosnou konstrukci tvoří dvě betonové obvodové stěny a dvacet betonových sloupů
o kruhovém průřezu. Na svislé nosné konstrukce byl použit beton C40/50. Jejich rozměry byly
změřeny na místě. Poloměr sloupů byl zjištěn změřením obvodu, pomocí provázku.
Sloup:
𝑜

= 1900𝑚𝑚

𝑜

= 2𝜋𝑟

𝑟=

𝑜
2𝜋

=

1900
= 302,4𝑚𝑚 ≌ 300𝑚𝑚
2𝜋

Stěna:
𝑡 = 800𝑚𝑚 + 100𝑚𝑚 𝑧𝑎𝑡𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛í
Světlá vzdálenost mezi sloupy byla změřena metrem a označena jako a. Rozpětí mezi sloupy
je označena jako L.
𝑎 = 5,46𝑚
𝐿 = 𝑎 + 2𝑟 = 5460 + 600 = 6060 ≌ 6050𝑚𝑚

3.1.4 Stávající konstrukce střechy
Lanovou konstrukci střechy tvoří síť vzájemně kolmých předpínacích a nosných lan o rozteči
1000 mm. Lana jsou kotvena do tuhého, železobetonového, obvodového prstence, který ve svislém
směru přenáší síly do obvodových sloupů a dvou obvodových stěn umístěných v nejnižších částech
prohnutí hyperbolického paraboloidu. [15]
Střešní plášť je složen z vlnitých plechů z eloxovaného hliníku, které jsou upevněny na nosná
lana. Na plechy je uložena teplená a vodotěsná izolace. Nosná lana jsou v interiéru viditelná, jsou
potažena vrstvou PVC a na nosná lana je zavěšen podhled z lehkých hliníkových čtvercových panelů.
[15]
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Obrázek 14: Skladba střešního pláště [15]
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Fakulta stavební

ČVUT

4 Varianty zastřešení
Tato kapitola se věnuje možným variantám zastřešení při zachování stávajících rozměrů
půdorysu plaveckého bazénu. Varianty jsou pouze schématické, pro přesné rozměry bude potřeba
u vybrané varianty provést analýzu geometrie.

4.1 Varianta 1 – Hyperbolický paraboloid
Zastřešení typu hyperbolický paraboloid se častěji nazývá sedlovou střechou. Nebo
střechou tvaru lupínku. Tento typ zastřešení je použit na Plaveckém stadionu v Českých
Budějovicích (1971) – viz Obrázek 8

4.1.1 Obecný popis
Hyperbolický paraboloid je typ kvadriky. Kvadrika je kvadratická plocha 2. stupně. V lineární
soustavě souřadnic ji lze vyjádřit pomocí rovince 2. řádu. [11]
Obecný matematický zápis hyperbolického paraboloidu:
𝑥
𝑦
−
− 2𝑧 = 0
𝑎
𝑏
[2]
Hyperbolický paraboloid je určen buď zborceným čtyřúhelníkem jako přímková plocha
(nelze rozvinout do roviny). Nebo jako translační plocha, kde se posouvá parabola po parabole.
Nejnižšímu bodu na parabolickým hyperboloidu se říká sedlový bod. Gaussova křivost je záporná.

Obrázek 15: Hyperbolický paraboloid - tvořen zborceným čtyřúhelníkem [18]
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Obrázek 16: Hyperbolický paraboloid tvořen dvěma parabolami + sedlový bod [19]

4.1.2 Využití na stavebních konstrukcí


Velodrome Londýn (Anglie) – olympijský stadion (2014)

Obrázek 17: Velodrome Londýn [20]



L'Oceanogràfic – ve Valencii (Španělsko) – největší akvárium v Evropě (2004)

Obrázek 18: L'Oceanogràfic [21]
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Železniční zastávka Varšava Ochota (Polsko) – postaveno mezi lety 1954 – 1962

Obrázek 19: Železnční zastávka Varšava [22]



Los Mantiales (Mexiko) – restaurace od architekta Felix Candela (1962)

Obrázek 20: Los Mantiales [23]



Olympijský stadion Saddledome v Calgary (Kanada) – z roku 1988

Obrázek 21: Saddledome [24]
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4.1.3 Statické působení
Zatížení vlastní tíhou lana g0 způsobí průhyb lana označen jako w0 (viz. Obrázek 22a). Tím
vznikne v laně osová síla, která je přenesena pomocí masivního obvodového prstence. Díky
dostatečné normálové tuhosti (EA) a silám působících z lan radiálně, vzniká v prstenci pouze tlaková
normálová síla N.
Dle Hookova zákona:
∆𝑥 =

𝑁
𝑥
𝐸𝐴

𝐴 = 𝑏ℎ … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒
𝐸 … 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
Aby byl prstenec dostatečně masivní, musí být změna délky x v rozumných mezích.
Rozumné meze určuje typ ložiska (přípustný posun v ložisku Δx) a také napětí v betonu:
𝑁
= 𝜎 ≤ 0,4 ∙ 𝑓
𝐴
Toho je docíleno pomocí změny plochy prstence A.
Jednou z možností je uložit prstenec na spodní stavbu pomocí ložiska a tím pádem
nevznikne na stojce spodní stavby žádný ohybový moment od vlastní konstrukce střechy, toto
řešení je velmi výhodné. Nebo konstrukce ale není uložena na ložiska a svislá i vodorovná síla je
přenášena na svislé nosné prvky (sloupy a stěny). Pokud jsou sloupy velmi subtilní, fungují jako
takové kyvné stojky – toho je využito u Plaveckého stadionu v Českých Budějoviccích.

Obrázek 22: Statické působení hyperbolický paraboloid

Vnesením předpětí do lana – silou P, je snížen průvěs lana na velikost fp (viz. Obrázek 22b).
Tímto je lano limitováno a dochází k tzv. tahovému zpevnění. Vnesená síla je z části vyčerpána
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změnou geometrie lana až do okamžiku, kdy je lano vypnuto. Kromě zmenšení průvěsu má tahové
zpevnění ještě výhodu lineárního chování prvku a využití plné tuhosti. Vnesení předpětí se uplatní
u všech ostatních variant stejně.
Na výkresu 2.1. je zobrazeno schéma na půdorysu plaveckého bazénu v Českých
Budějovicích.
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Fakulta stavební
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4.2 Varianta 2 – Válcová plocha
Válcová plocha nebo jinak i širokým předpjatý pás se více než jako zastřešení využívá na
mostní konstrukce, zejména jako lávky pro pěší.

4.2.1 Obecný popis
Klasická válcová plocha je tvořena části kruhu. Vzhledem k tomu, že v konstrukci jsou
použita lana, tak díky jejich průvěsu (který je malý), tvar lan se spíše blíží k parabole 2. stupně.
Parabolický kvadratický válec, stejně jako hyperbolický kvadratický válec, eliptický
kvadratický válec jsou také kvadriky (algebraické plochy 2. stupně). [11]
Matematický zápis parabolického kvadratického válce:
𝑦 = 2𝑎𝑦
Matematický zápis rotační válcové plochy:
𝑥
𝑦
+
=1
𝑎
𝑎
[2]

Obrázek 23: rotační válcová plocha [26], Parabolický kvadratický válec [25]
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4.2.2 Využití na stavebních konstrukcí ve světě


Fotbalový stadion BRAGA (Portugalsko)
–

stadion

postaven

kvůli

mistrovsví

ve

fotbale

(2004)

Obrázek 24: Fotbalový stadion Braga [27]



Portugalský národní pavilón pro EXPO’98, Lisabon, Portugalsko (1998)

Obrázek 25: Pavilón EXPO´98 v Portugalsku [31]

4.2.3 Statické působení
Zatížení vlastní tíhou lana g0 způsobí průhyb lana označen jako w0 (viz. Obrázek 26). Lana
jsou pnuta pouze v jednom směru. Proto je nutné vodorovnou složku vnitřní síly z lana nějakým
vhodným způsobem přenést.
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První možností je přenos vodorovné složky – síla F na spodní stavbu. Síla F vyvodí ohybový
moment 𝑀 = 𝐹ℎ. Aby nebyla spodní stavba tak masivní je možné přidat táhla, které převezmou
část síly. Tento případ je nakreslen na obrázku (viz. Obrázek 26a). Moment pro tento případ viz.
Obrázek 26d. Pro tuto variantu je nutné přidat řešení pro posun v příčném směru. Jednou možností
je dodání 4 ložisek (do každého rohu jedno) se stejným uspořádáním jako na mostech, nebo přidání
stěn v příčném směru – viz. Obrázek 26 - půdorys.
Druhou možností je oddělit konstrukci střechy od spodní stavby kluzným ložiskem.
V takovém případě se žádný ohybový moment na spodní stavbu nepřenese. Kluzné ložisko umožní
vodorovný posun obvodového pásu. Aby nedošlo ke kolapsu, je nutné konstrukci doplnit buď o
oblouk (viz. Obrázek 26b), nebo vzpěru (viz. Obrázek 26c). V obou případech dojde k posunutí
konstrukce směrem dovnitř o Δx, tento posun je naznačen na obrázku (viz. Obrázek 26e)

Obrázek 26: Statické působení válcové plochy

Stejně jako v případě hyperbolického paraboloidu vnesením předpětí do lan, dojde
k tahovému zpevnění. (viz. Obrázek 22b).
Na výkresu 2.2. je zobrazeno schéma na půdorysu plaveckého bazénu v Českých
Budějovicích.
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4.3 Varianta 3 – Kulová výseč
Zastřešení ve tvaru koule se používá již několik staletí. Nejčastěji byly a jsou používaný
kopule jako zastřešení části kaplí, kostelů či katedrál. Jako skořepinová konstrukce byla použita u
jedné z budov Massachusetts Institute of Technology – Kresge Auditorium. Zastřešení bylo
vytvořena jako osmina kulové plochy.

Obrázek 27: Skica Kresge Auditorium [30]

4.3.1 Obecný popis
Kulová plocha je tvořena množinou všech bodů, které jsou stejně vzdáleny od zadaného
bodu (střed koule). Tato vzdálenost je přesně rovna poloměru koule. Kulová plocha je taktéž
označována jako sféra nebo sférická plocha. [14]
Analytické vyjádření obecné rovnice kulové plochy:
(𝑥 − 𝑚) + (𝑦 − 𝑛) + (𝑧 − 𝑝) = 𝑟
Tato rovnice odpovídá kulové ploše se středem: [𝑚; 𝑛; 𝑝] a poloměrem: r.

4.3.2 Využití na stavebních konstrukcí ve světě


Kresge Auditorium (Cambridge, Massachusetts) – budova pro MIT (1955)

Obrázek 28: Kresge auditorium [28]
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Obrázek 29: Kresge auditorium - pohled shora [29]

4.3.3 Statické působení
Tato varianta byla inspirováno slupkou pomeranče. Nejedná se tedy jako u Kresge auditoria
o osminu kulové plochy, ale o „měsíček“. Viz. Obrázek 30a.
Kulová plocha má jak v půdorysu, tak v řezu tvar kružnice. Díky tomu se vnitřní síly od vlastní
tíhy konstrukce navzájem vyruší (jedná se o idealizaci, aby se síly naprosto vyrušily, musely by být
řezy i půdorys tvaru paraboly druhého stupně – stejného tvaru jako vyvodí zatížení vlastní tíhou
ohybový moment). Takto tedy zbydou na konstrukci naprosto minimální vnitřní síly od stálého
zatížení.

Obrázek 30: Statické působení kulová plocha
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Problém nastává až při vnesení proměnného zatížení. Od proměnného zatížení vznikají
velké vnitřní síly, který velmi namáhají styčník, který je připojen na spodní stavbu. Tento styčník je
proto dobré udělat velmi masivní. Možností je i prodloužení dále ve směru kružnic a zároveň, aby
to stále působilo esteticky, je tento styčník možné uložit pod terén (viz. Obrázek 30 – detail „A“).
Na výkresu 2.3. je zobrazeno schéma na půdorysu plaveckého bazénu v Českých
Budějovicích.
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4.4 Varianta 4 – Konoid
Konoidy se nejčastěji používají při zastřešení průmyslových budov (jako světlíky) a jako
opěrné zdi. Tato varianta je uvedena pouze pro ucelený přehled, dále nebude tato varianta
uvažována.

4.4.1 Obecný popis
Konoidy jsou tvořeny pomocí řídící přímky, řídící křivky (kružnicí, elipsou, …) podle které
dostávají také svůj název, a nevlastní řídící přímkou (rovinou). Pokud je konoid určen dvěma řídícími
přímkami a ne přímkou a křivkou vznikne nejjednodušší konoid typu hyperbolického paraboloidu.
[3]
Základní typy konoidů:


Kruhový



Eliptický



Parabolický

4.4.2 Využití na stavebních konstrukcí ve světě


The Morton H. Meyerson Symphony Center, Dallas, Texas, USA – 1989

Obrázek 31: Meyerson Symphony Center [32]
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci, Ostrava - 1998

Obrázek 32: Kostel sv. Cyrila a Metoděje [33]



Manchester Oxford Road railway station, Velká Británie – 1995

Obrázek 33: Železniční stanice Oxford, Manchester [33]



Letištní hala v Brně, Tuřany – 2006

Obrázek 34: Letištní hala v Brně [34]

Na výkresech 2.4 a 2.5. jsou schémata dvou variant na půdorysu plaveckého stadionu
v Českých Budějovicích.
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4.5 Varianta 5 – Zborcená přímková plocha
Poslední variantou je zborcená přímková plocha, která je tvořena dvěma řídícími křivkami
(kružnicemi) a řídící rovinou (řídící přímky). V tomto případě jsou přímky řídícími přímkami, které
prochází dvěma hlavními body. Při reálné konstrukci, ale takovýto tvar konstrukce není požadován.
Požadovaný tvar je parabola, která vznikne prohnutím od vlastní tíhy.

4.5.1 Statické působení
Stejně jako u kulové plochy, vnitřní síly od stálého zatížení se vyruší. Vnitřní síly od
proměnné zatížení vedou ke vzniku masivního styčníku v místě, kde se kříží tři kružnice.

Obrázek 35: Statické schéma zbrocené přímkové plochy

Z řezu A-A´ je patrné že se vodorovné síly zcela vyruší. Naopak svislé síly budou stále
působit. Na vnitřní kružnici zůstane působit svislá síla Fz1, která táhne prstenec dovnitř. Toto
působení je pro prstenec příznivé. Naopak na vnějších kružnicích působí svislé síly vzhůru Fz2. (Fz2 <
Fz1) Proti těmto silám působí vlastní tíha prstence, která je dostatečně veliká, aby tyto síly vyrušila.
Na výkresech 2.6. je zobrazeno schéma na půdorysu plaveckého stadionu v Českých
Budějovicích.

- 41 -

Fakulta stavební

ČVUT

4.6 Výběr varianty
Varianty jsou porovnány, jako kdyby se jednalo o rekonstrukci Plaveckého stadionu
v Českých Budějovicích s cílem zachovat co možné nejvíce původní dispozici.

Hyperbolický paraboloid – varianta 1
Největší výhodou u této varianty je zachování stávající varianty zastřešení. Díky tomu
nebude při změně zastřešení nutné měnit svislé konstrukce jak polohově tak tvarově. Stávající
konstrukce je ale udělána z lehkého hliníkové plechu. Pokud by bylo nové zastřešení uděláno
z předpjatého železobetonu, konstrukce by značně ztěžkla. Pravděpodobně by muselo dojít
k zvětšení rozměrů svislých nosných konstrukcí, kvůli vlastní tíze střechy. Tvar hyperbolického
paraboloidu také není příliš vhodný z hlediska stavby bednění.

Válcová plocha – varianta 2
U válcové plochy je největší nevýhodou velký zásah do dispozice. Z původního eliptického
půdorysu bude nutné změnit půdorys na obdélníkový, s dodržením osových vzdáleností. To sice
povede k zvětšení užitné plochy pro bazén a jeho technické zázemí, ale také k uzavření celého
objektu na delší čas, než jen při výměně konstrukce střechy. Výhodou je jednoduší statické působení
a jednoduší provádění bednění na stavbě.

Kulová plocha – varianta 3
Kulová plocha působí pěkně esteticky a je velmi architektonicky zajímává, stejně jako
původní hyperbolický paraboloid. Kulová plocha vychází ze stejného půdorysu jako původní řešení,
výškové řešení ale bohužel není dodrženo v místě obvodových stěn, kde kulová plocha končí až na
úrovni terénu. V tomto místě je navíc vybudován venkovní tobogán a bylo by tedy nutné udělat
podrobnější zaměření, zda bude možné tobogán na stejném místě znovu vybudovat. Tobogán navíc
toto léto prošel celkovou rekonstrukcí.

Obrázek 36: Venkovní tobogán
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Zborcená plocha – varianta 5
Zborcená plocha je stejně jako hyperbolický paraboloid, či kulová plocha velmi pěkné
architektonické řešení. Půdorys i výškové rozměry byly v rámci možností dodrženy. Ideální vzepětí
pro takovouto variantu zastřešení se pohybuje mezi:
1
1
1
1
𝑓= 𝐿 ÷
𝐿 = 64000 ÷
64000 = 8000 ÷ 6400 [𝑚𝑚]
8
10
8
10
𝑓

Á

= 16000 − 7400 = 8600𝑚𝑚

Oproti původnímu návrhu se velmi zvýší výška uprostřed zastřešení (stejně jako u kulové
plochy). To může zevnitř bazénu působit až prázdně. Další nevýhodu tohoto řešení je složitost
nákresu a modelování takovéto konstrukce.

Výsledná varianta
Jak bylo uvedeno výše, nejedná se o rekonstrukci plaveckého bazénu, ale pouze o zastřešení
podobného půdorysu na jiném plaveckém stadionu. Porovnání jako rekonstrukce je pouze
ilustrativní a slouží pouze ke srovnání. Ve výsledku je vidět, že žádná z těchto variant by nebyla
vhodná jako rekonstrukce.
Výsledně tedy nebude snaha o zachování tvaru půdorysné dispozice, a tudíž se jako nejlepší
varianta jeví varianta 2 – válcová plocha, zároveň se mi tato varianta z geometrického hlediska
nejvíce líbí. Pro tuto variantu tedy bude zhotoven model a bude posouzeno statické globální
působení.
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5 Model pro variantu 2
Pro účely modelování a dalších výpočtů je uvažováno, že všechny svislé nosné konstrukce
jsou velmi kvalitně založeny. Proto je všude uvažováno vetknutí.

5.1 Fáze výstavby
1) Umístění a předepnutí předpínacích lan (1. osnova)
Systém nosných lan tvoří primární konstrukci, které je uchycena přes obvodový prstenec na
spodní stavbu. V první fázi jsou lana zatížena pouze vlastní tíhou. Tím, že jsou lana předepnuta, je
limitován průvěs (zmenšen) a vzniká tzv. tahové zpevnění.

2) Umístění prefabrikovaných dílců
Na konstrukci z lan jsou osazeny prefabrikáty (nasunutím/ nasazením). Prefabrikáty jsou
utěsněny zálivkou. Průhyb od zatížení prefa dílci se zvětší. Díky tomu, že nejsou prefabrikáty ještě
spojeny, konstrukce nepopraská a průhyb je odvislý od velikosti předpětí.

3) Zmonolitnění
Veškeré vnitřní síly od vlastní tíhy jsou přenášeny primárními předpínacími lany.
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4) Předepnutí 2. osnovy lan
Po zatvrdnutí betonu budou předepnuty předpínací lana v druhé osnově (P2), aby průřez
začal fungovat jako spřažený.

5) Zatvrdnutí betonu
Po zatvrdnutí betonu je vneseno zbylé stálé a proměnné zatížení. Toto zatížení už přenáší
spřažený průřez.

5.2 Materiály
5.2.1 Ocel
Předpínací ocel
a) Lana
Sedmipramencové lano od firmy Freyssinet. Jako monostrand.
Jmenovitý průměr: D = 15,7mm
Plocha lana: Ap = 150m2
Charakteristická pevnost v tahu: fpk = 1860MPa
Charakteristická mez kluzu 0,1%: fp0,1k = 1640 MPa
Ostatní charakteristiky viz. Obrázek 38
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Kotevní systém - A5B15GI

Obrázek 37: Kotevní systém řady B

Obrázek 38: Charakteristiky předpínacích lan [16]

b) Tyče
Od firmy Macalloy 520
Mez kluzu: fy = 520MPa
Mez pevnosti: fu = 660MPa
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Minimální tažnost: 15%
Module pružnosti: E = 205 ∙ 103MPa
Průměr: D = 45mm - odhad
Ostatní charakteristiky:

Tabulka 5: Charakteristiky předpínacích tyčí [17]

Betonářská ocel
Pro vyztužení železobetonu bude použita žebírková ocel B500B.
Charakteristická pevnost: fyk = 500MPa
Návrhová pevnost: fyd =

=

,

= 435 MPa

5.2.2 Beton
Konstrukce bude zhotovena z předpjatého betonu a z prefabrikovaných dílců s těmito
charakteristikami.
Stupeň vlivu prostředí:
Předpjatý beton:


XC4 = střídavě mokré a suché – vnější povrchy vystavené srážkám.

Minimální třída betonu pro XC4 je C30/37. Pro nosné konstrukce bude použita třída betonu
C40/50.
Charakteristická pevnost betonu: fck = 40MPa
Návrhová pevnost betonu: fcd =

=

,

= 26MPa

Prefabrikovaný beton:


XD2 = mokré, občas suché – koroze způsobená chloridy jinými než mořskými.

Proti působení tohoto agresivního prostředí od plaveckého bazénu se provede na
prefabrikátech ochranný nátěr. Proto bude u prefabrikátu uvažován stupeň vlivu prostředí:


XC3 = středně mokré vlhké

Minimální třída betonu pro XC3 je C30/37. Pro prefabrikované dílce bude použita třída
betonu C80/95.
Charakteristická pevnost betonu: fck = 80MPa
Návrhová pevnost betonu: fcd =

=

,

= 53MPa

Návrhová životnost budovy: 50 let – třída konstrukce S4
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Krycí vrstva:
Jmenovitá hodnota tloušťky krycí vrstvy betonu: cnom = cmin + Δcdev
Minimální hodnota krycí vrstvy: cmin = max (cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ – Δcdur,st - Δcdur,add; 10mm)
Předpjatý beton:


cmin,b – 1,5 ø kanálku = 1,5 ∙ 21 = 31,5mm



cmin,dur - vliv prostředí a třídy konstrukce
U třídy XC4 je použitá vyšší třída betonu než je doporučená => lze snížit třídu betonu
o jedna => S3. Pokud bude ještě použit, jako desková konstrukce lze třídu snížit ještě
o jedna => S2
o

XC4: cmin,dur =20 mm

(Pro S2)



Δcdev – vliv odchylek = 10 mm – pro monolit



Δcdur,γ – vliv spolehlivosti = 0 mm



Δcdur,st - redukce při použití nerezové oceli – 0 mm



Δcdur,add – redukce při použití dostatečné ochrany výztuže – 0 mm

cmin = max (31,5; 20 + 0 – 0 - 0; 10)
cmin = 35 mm
cnom = 35 + 10 = 45 mm
Prefabrikovaný beton:


cmin,b - ø výztužného prutu = 10 mm – odhad



cmin,dur - vliv prostředí a třídy konstrukce
U třídy XC3 je použitá vyšší třída betonu než je doporučená => lze snížit třídu betonu
o jedna => S3. Pokud bude ještě použit, jako desková konstrukce lze třídu snížit ještě
o jedna => S2
o

XC3: cmin,dur =15 mm

(Pro S2)



Δcdev – vliv odchylek = 0 mm – pro prefabrikát



Δcdur,γ – vliv spolehlivosti = 0 mm



Δcdur,st - redukce při použití nerezové oceli – 0 mm



Δcdur,add – redukce při použití dostatečné ochrany výztuže – 0 mm

cmin = max (10; 15; 10)
cmin = 15mm
cnom = 15 + 10 = 25 mm
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5.3 Předběžný návrh
Návrh prefabrikovaného dílce je na délku 4m, to je délka, která zahrnuje dvě předem
předepnutá lana, na kterých bude prefabrikát zavěšen a pak tři dodatečně předepnutá lana, které
jsou zobrazeny zelenou barvou. (Obrázek 39)
Navržená tloušťka prefabrikátu – 60mm
Navržená tloušťka monolitu – 180mm

Obrázek 39: Geometrie prefabrikátu

Prefabrikát musí během fází výstavby přenést svou vlastní tíhu g0,prefa a zároveň vlastní tíhu
mokrého monolitického betonu - g0,čerstvý beton. Pro výpočet vnitřních sil byl vyroben jednoduchý
model v programu Scia Engineer.

Tabulka 6: Vlastní tíha betonových prvků – na metr běžný

Obrázek 40: Průběh ohybového momentu (segment délky 4,0m)
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5.3.1 Návrh výztuže

5.3.2 Posouzení výztuže
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5.4 Zatížení
5.4.1 Stálé
 Vlastní tíha konstrukce
Prefabrikáty a železobetonová monolitická deska – viz. Tabulka 6
Lana – 5ks v jednom kanálku
Tyče – Macalloy – ukotveny pod úhlem 45°

Tabulka 7: Vlastní tíha ocelových prvků

Sloupy:
D = 600mm
Obvodový prstenec:
Minimální rozměry pro lana - Obrázek 41

Obrázek 41: Minimální rozměry dle kotvení

A, B … rozměry roznášecí destičky – viz. Obrázek 37
A = 310mm
B = 147mm
x ≥ A + 30mm = 310 + 30 = 340mm (zaokrouhleno na 350mm)
y ≥ B + 30mm = 147 + 30 = 180mm
x´= 0,5x + c -10mm = 0,5 ∙ 350 + 45 – 10 = 210mm
y´= 0,5y + c – 10mm = 0,5 ∙ 180 + 45 – 10 = 125mm
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Minimální rozměry pro tyče:
Pro největší možné táhlo – je minimální výška styčníkového plechu 290mm.
Minimální výška prstence: 290 + 2c = 290 + 2 ∙ 45 = 380mm
Návrh rozměrů:
h = 400mm
b = 850mm

Tabulka 8: Vlastní tíha svislých nosných konstrukcí

 Zatížení střešní krytinou
Střešní krytina – jednoplášťová, kotvená

Vrstva
Elastek 40 COMBI
Glastek 40 special mineral
Isover S
Isover T
Dekdren P 900
Glastek AL 40 mineral
Dekprimer
Σ

Tloušťka Objemová hmotnost
[mm]
4,5
4
80
100
6
4
198,5

3

[kg/m ]
1222,22
1067,50
155
140
150
1125
-

Tabulka 9: Zatížení vlastní tíhou střešní krytiny

5.4.2 Proměnné
 Zatížení dle kategorie střechy:
Kategorie H – střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby
Plošné zatížení:
𝑞 = 0,40𝑘𝑁/𝑚 – doporučená hodnota
Osamělé břemeno:
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gk
2

[kN/m ]
0,055
0,043
0,124
0,140
0,009
0,045
0,42

γ
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-

gd
2

[kN/m ]
0,0825
0,0641
0,2
0,2
0,0135
0,0675
0,62

𝑄 = 1,0𝑘𝑁
Plus uvažování zatížení 1,5kN na ploše čtverce o straně 50mm.
Na střechách kategorie H se neuvažuje současné působení užitného zatížení dle kategorie
střechy a zatížení sněhem nebo větrem.
Osamělé břemeno a lokální zatížení 1,5kN na ploše čtverce je důležité zejména pro lokální
posouzení části střechy. V tomto případě ani jedna z hodnot pro další výpočet nebude uvažována.

 Zatížení sněhem:
Oblast – České Budějovice
𝑠= 𝜇 ∙ 𝑠 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶
μ1 - tvarový součinitel zatížení sněhem
sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi – dle oblasti = 0,7
Ce – součinitel expozice = 1,0 - normální typ krajiny
Ct – tepelný součinitel = 1,0
V případě obrácené válcové střechy bylo použito zjednodušení - případ jako sedlová střecha
s více střech. Sedlová střecha byla zvolena jako sečna válcové střechy tak, aby nad sečnou a pod
sečnou vznikly dvě stejné plochy => A1 = A2. Viz. Obrázek 43.
Obrázek 42a) – zatížení nenavátým sněhem
Obrázek 42b) – zatížení navátým sněhem

Obrázek 42: Zatížení sněhem
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Obrázek 43: Zjednodušení na sedlovou střechu

Úhel sklonu střechy

0° ≤ α ≤ 30°

Tvarový součinitel μ1

0,8
0,8 + 0,8α/30

Tvarový součinitel μ2

30° ≤ α ≤ 60°
0,8(60 - α)/30

α > 60°

1,6

1,6

0

Tabulka 10: Hodnoty pro zatížení sněhem

𝛼 = 15,5° =>
𝜇 = 0,8
𝜇 = 0,8 + 0,8 ∙

15,5
= 1,21
30

𝑠 = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 0,56 𝑘𝑁/𝑚
𝑠 = 1,21 ∙ 0,7 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 0,847 𝑘𝑁/𝑚

 Zatížení teplotou:
Oblast – České Budějovice
𝑇

= 38°𝐶

𝑇

= −35,2°𝐶

𝑇 = 10°𝐶
Typ konstrukce:
Typ 1 … ocelová nosná konstrukce – tyče Macalloy
Typ 2 … ocelobetonová nosná konstrukce – obvodový prstenec
Typ 3 … betonová nosná konstrukce – pro model nejdůležitější
a)

Zatížení rovnoměrnou teplotou:

Rozmezí teplot

Typ 1

Typ 2

30° ≤ Tmax ≤ 50°

Te,max = Tmax + 16°C Te,max = Tmax + 4,5°C Te,max = Tmax + 1,5°C

0° ≥ Tmin ≥ -50°

Te,min = Tmin - 3°C

Te,min = Tmin +4,5°C

Tabulka 11: hodnoty pro zatížení teplotou
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Typ 3
Te,min = Tmin +8°C

𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 = −𝑇0 + 𝑇𝑒.𝑚𝑎𝑥
𝛥𝑇

= −𝑇 + 𝑇

.

Typ 1:
𝑇

,

,

= 38 + 16 = 54°𝐶

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙,𝟏 = −𝟏𝟎 + 𝟓𝟒 = 𝟒𝟒°𝑪
𝑇

,

= −35,2 − 3 = −38,2°𝐶

,

𝜟𝑻𝒎𝒊𝒏,𝟏 = −𝟏𝟎 − 𝟑𝟖, 𝟐 = −𝟒𝟖, 𝟐°𝑪
Typ 2:
𝑇

,

,

= 38 + 4,5 = 42,5°𝐶

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙,𝟐 = −𝟏𝟎 + 𝟒𝟐, 𝟓 = 𝟑𝟐, 𝟓°𝑪
𝑇

,

= −35,2 + 4,5 = −30,7°𝐶

,

𝜟𝑻𝒎𝒊𝒏,𝟐 = −𝟏𝟎 − 𝟑𝟎, 𝟕 = −𝟒𝟎, 𝟕°𝑪

Typ 3:
𝑇

,

,

= 38 + 1,5 = 39,5°𝐶

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙,𝟑 = −𝟏𝟎 + 𝟑𝟗, 𝟓 = 𝟐𝟗, 𝟓°𝑪
𝑇

,

,

= −35,2 + 8 = −27,2°𝐶

𝜟𝑻𝒎𝒊𝒏,𝟑 = −𝟏𝟎 − 𝟐𝟕, 𝟐 = −𝟑𝟕, 𝟐°𝑪
b)

Zatížení nerovnoměrnou teplotou

Zatížení nerovnoměrnou teplotou bude uvažováno pouze na betonové konstrukce
odhadem.


Oteplení:



Ochlazení:
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● Zatížení větrem:
Oblast:
Kategorie terénu:

České Budějovice
… Oblast, ve které je nejméně 15% povrchu
pokryto pozemními stavbami, jejíchž
průměrná výška je větší než 15m
2
vb,0=
25,00 m/s
IV

Základní rychlost větru:
vb = cdir ∙ cseason ∙ vb,0
cdir =

1,00

…

součinitel směru větru

cseason=

1,00

…

součinitel ročního období

vb =

1,00

vb =

∙

1,00

∙

25,00

2

25,00 m/s

Charakteristická střední rychlost větru:
vm(z) = cr(z) ∙ c0(z) ∙ vb
c0(z)=

1,00

…

součinitel ortografie - vliv osamělých kopců,
hřebenů, útesů

cr(z)= kr ∙ ln(z/z0)

pro

zmin ≤ z ≤ zmax

cr(z) = cr(zmin)

pro

z ≤ zmin

z0=

1,00

m

…

parametr drsnosti - dle kategorie terénu

10

m

…

minimální výška - dle kategorie terénu

200 m
z=
14,90 m
Pro tento případ platí:

…

výška budovy
zmin ≤ z ≤ zmax

zmin=
zmax=

kr= 0,19 ∙ (z0/z0,II)0,07
z0,II=

0,05

kr=

0,19

kr=

0,23

m
∙(

cr(z) =

0,23

cr(z) =

0,63301

vm(z) =

0,63301

vm(z) =

15,8252 m/s

1,00

/

0,05 )^ 0,07

∙ln( 14,90

/

1,00 )

∙

1,00 ∙

2

25,00

Maximální dynamický tlak:
qp(z) = [1 + 7 ∙ lv(z)] ∙ 0,5 ∙ ρ ∙ v2m(z) = ce(z) ∙ qb
lv(z) = σv/vm(z) = k1/(c0(z) ∙ ln(z/z0))
k1 =

1,00

lv(z) =

1,00

lv(z) =

0,37018

součinitel turbulence
/(

1,00 ∙ln( 14,90 /
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1,00 )

ρ=

1,25

kg/m3

[1 + 7 ∙ lv(z)] =
qp(z) =
qp(z) =

3,59

3,59

∙

0,5

…

měrná hustota vzduchu

…

vliv turbulencí

∙

1,25

∙

15,8 ^2

562,117

Tato hodnota se také dá určit pomocí odečtením honodty ce(z) z grafu
qb= 0,5 ∙ ρ vb(z)2
Tlak větru:
Součinitelé tlaku a sil:
pro malé zatěžovací plochy (<1m2) - přímo zatížené větrem
cpe,1
…
(obvodový plášť,…)
cpe,10

pro velké zatěžovací plochy (>10m2)- pro hlavní konstrukce

…

Pro výpočet bude uvažováno cpe,10
Tlak větru w e působící na vnější povrchy:
we = qp(ze) ∙ cpe
cpe=

…

součinitel vnějšího tlaku - viz tabulky

ze=

…

referenční výška pro vnější tlak

Tlak větru w i působící na vnitřní povrchy:
wi = qp(zi) ∙ cpi
cpi=

…

součinitel vnitřního tlaku - viz tabulky

zi=

…

refenreční výška pro vnitřní tlak

Síly od větru:
vnější síly:
Fw,e = cs ∙ cd ∙ Σwe ∙ Aref
vnitřní síly (nebude uvažováno):
Fw,i = Σwi ∙ Aref
třecí síla (nebude uvažováno):
Ffr = cfr ∙ qp(ze) ∙ Afr
cs=

1,00 …

součinitel velikosti konstrukce

cd=
1,00 …
dynamický součinitel
Součinitel konstrukce cs a cd lze uvažovat hodnotou 1,0 u pozemních staveb nižších než
15m.
cfr=

0,01 …

součinitel tření (hodnota pro hladký beton)

Afr

…

plocha vnějšího povrchu rovnoběžná s větrem

Aref

…

referenční plocha dílčího povrchu

d=
b=
h=

54,00 m
64,00 m
14,90 m

…
…
…

hloubka budovy
šířka budovy
výška budovy

V případě obrácené válcové střechy bylo použito zjednodušení - případ jako sedlová
střecha se záporným úhlem. Válcovou střechou byla vedene sečna tak, aby vznikly stejné
plochy nad sečnou a pod sečnou => A1 =A2
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Směr větru θ = 0°

e = min (b; 2h)
e=
min(
64,00
e=
29,80 m

;

29,80

)

α=
90,00 74,5 = 15,50 °
Pro případ mezi -5° až 45° se tlaky prudce mění mezi kladnými a zápornými hodnotami.
Pro tyto případy je nutné uvažovat 4 případy, ve kterých se uvažují největší a nejmenší
hodnoty z oblast F, G a H s nejnižsími a nejvyšími hodnotami v oblastech I a J. Na stejné
straně nelze využít smíšené kladné a záporné hodnoty.
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F
Úhel skolnu střechy cpe,10
5°
-1,7
5°
0
15 °
-0,9
15 °
0,2
15,50 °
-0,860
15,50 °
0,210
we = cpe,10∙qp =
-483,42
we = cpe,10∙qp =
118,04
2

Aref [m ]
2

Fe [kN/m ]
2
Fe [kN/m ]

G
cpe,10
-1,2
0
-0,8
0,2
-0,780
0,210

H
cpe,10
-0,6
0
-0,3
0,2
-0,285
0,210

-438,45 -160,20
118,04

I

J

cpe,10

cpe,10

-0,6
-0,6
-0,4
0
-0,390
0,030

0,2
-0,6
-1
0
-1,060
0,030

-219,23 -595,84

118,04

16,86

16,86

22,201

146,32 1537,28

190,72

1537,3

-10,73

-64,15

-11,29

-10,29

-9,29

2,62

17,27

2,48

3,48

4,48

Směr větru θ = 90°

- 60 -

F
Úhel skolnu střechy cpe,10
5°
-1,6
15 °
-1,3
15,50 °
-1,285
we = cpe,10∙qp =
-722,32
2
Aref [m ]
22,201
2

Fe [kN/m ]

-16,04

G
cpe,10

H
cpe,10

I
cpe,10

-1,3
-0,7
-0,6
-1,3
-0,6
-0,5
-1,300
-0,595 -0,495
-730,75 -334,46 -278,25
58,259

321,84

1325,7

-42,57

-11,29

-10,29
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5.5 Zjednodušený 2D model
Model byl vytvořen v programu Scia Engineer 18.1. Model představuje vedení předpínacích
lan, které nesou tíhu konstrukce ze zatěžovací šířky 2m.

Obrázek 44: Zatěžovací šířka 2D model

5.5.1 Průřezy
Zatěžovací stavy 1-4 se odehrávají pouze na lanech. Průřez má tyto charakteristiky:

Zatěžovací stav 5-7 už probíhá na spřažené konstrukci.
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Průřez pro prefabrikát:

Průřez pro monolit:

5.5.2 Zatěžovací stavy a kombinace
Všechny zatěžovací stavy jsou uvažovány v charakteristických hodnotách. Kombinace byly
vytvořeny jako nelineární a postupně se ke každé kombinaci přidal další zatěžovací stav.
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Jak je uvedeno výše, zatěžovací šířka je 2m. Proto bylo zatížení přepočteno:

Tabulka 12: Vlastní tíha betonových prvků - zatížení na 2m

ZS1 - zatížení od vlastní tíhy předpínacích lan. (0,0586kN/m)

ZS2 - vnesení předpětí do předpínacích lan v první osnově. Předpětí bylo vnášeno
ochlazením nosníku.

𝑁
= 𝜀
𝐸 𝐴
𝜀 = 𝛼 ∙ 𝛥𝑡
𝛼 … 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 = 12 ∙ 10
𝐸 … 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 195 000𝑀𝑃𝑎
𝐴 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑙𝑎𝑛 = 5 ∙ 150 = 750𝑚𝑚
𝛥𝑡 =

𝑁
𝐸 𝐴 𝛼

𝑁 … 𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í 𝑠í𝑎, 𝑘𝑡𝑒𝑟á 𝑗𝑒 𝑜𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑐𝑒𝑚
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Obrázek 45: Hodnoty napínací síly[16]

Předpínací síla před zakotvením:
𝑁

,

= min 0,8𝑓 ; 0,9𝑓

= min(0,8 ∙ 1860; 0,9 ∙ 1640)

𝑁

,

= min(1488; 1476)

𝑁

,

= 1476𝑀𝑃𝑎 = 1476 𝑁/𝑚𝑚 = 1476 ∙ 750 = 1107𝑘𝑁

,

Předpínací síly po zakotvení:
𝑁

,

= min 0,75𝑓 ; 0,85𝑓

𝑁

,

= min(1395; 1394)

𝑁

,

= 1394𝑀𝑃𝑎 = 1394 𝑁/𝑚𝑚 = 1394 ∙ 750 = 1045,5𝑘𝑁

,

= min(0,75 ∙ 1860; 0,85 ∙ 1640)

Ztráty pro předpínací lana v první osnově:
Krátkodobé:


Pokluzem v kotvení



Postupné předpínání



Krátkodobá relaxace

Dlouhodobé


Relaxace předpínací výztuže



Dotvarování betonu

ZS3 – vlastní tíha od prefabrikátů (3,0kN/m)
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ZS4 – vlastní tíha monolitické desky mokrý beton (9,4kN/m)

ZS5 – odtížení monolitického betonu – změna stavu z mokrého na suchý (0,4kN/m)

ZS6 – vnesení předpětí do předpínacích lan ve druhé osnově

Maximální hodnota pro předpínací sílu je shodná s osnovou 1.
Ztráty pro předpínací lana v druhé osnově:
Krátkodobé:


Pokluzem v kotvení



Postupné předpínání



Krátkodobá relaxace



Třením

Dlouhodobé


Relaxace předpínací výztuže
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Dotvarování betonu

ZS7 – ostatní stálé zatížení (2 ∙ 0,42 = 0,84kN/m)

Nelineární kombinace:

5.5.3 Vedení předpínacích lan
Nejdříve bylo potřeba vyřešit vedení předpínacích lan. Možnosti byly po kružnici, parabole
nebo po řetězovce. Pro srovnání – byly udělány tři modely, kde byly zachovány výšky počátečního,
koncového a mezilehlého bodu a byly stejně zatíženy – vlastní tíhou předpínacích lan, předepnuty
na 100kN, zatíženy vlastní tíhou prefabrikátů a vlastní tíhou monolitu.
Kružnice je z hlediska geometrie nejjednodušším možným řešením.
Parabola je kvadratická funkce, která odpovídá průběhu vykreslení momentu po konstrukci.
Řetězovka odpovídá průběhu průvěsové čáry, která je výsledkem nelineární úlohy. Je závislá
na EA – normálové tuhosti, na rozdíl od ohybové čáry, která je závislá na EI – ohybové tuhosti. Pokud
by byl výpočet lineární (a závislý na EI), rostla by deformace až do nekonečna a zároveň by se prvek
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do nekonečna prodlužoval, což u lanových prvků neplatí. Toto se dá použít pouze u malých
deformací.

Obrázek 46: lanový prvek působení tahového zpevnění

𝑤 ≌ 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝜃=

1
𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝑛=

𝑓
𝑙

Délka paraboly:
𝐿 = 𝑙 ∙ (1 +

8
∙𝑛 )∙𝜃
3∙𝜃

Podmínky rovnováhy:


Momentová v místě 1:
(1)

𝑅 ∙𝑙−𝐺 ∙ −𝐻∙ℎ =0


Svislá
(2)

𝑅 +𝑅 −𝐺 =0


Momentová v místě x:
𝑙

ℎ

2

2

𝑅1 ∙ + 𝐻 ∙

𝑠

𝑙

− 𝑓 − 𝑔0 ∙ ∙ = 0
2 4

(3)

Rovnice (2) je vynásobena l a následně odečtena od rovnice (1)
𝑙
𝑅 ∙𝑙−𝐺 ∙ −𝐻∙ℎ−𝑅 ∙𝑙−𝑅 ∙𝑙+𝐺 ∙𝑙 = 0
2
−𝐺 ∙ − 𝐻 ∙ ℎ + (𝐺 − 𝑅 ) ∙ 𝑙 = 0
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(4)

Z rovnice (4) je vyjádřena reakce R1
∙

𝑅 =

∙

(5)

Rovnice (5) je dosazena do rovnice (3) a následně vyjádřena reakce H.
𝐻=

∙

(6)

∙

Změna délky lana z s:
∙

𝛥𝐿 = 𝑠 ∙
𝛥𝐿 =
𝑁=

∙

(7)

∙

(8)

∙𝑠

(9)

( )

Rovnice (7) a (8) se musejí rovnat, na obou stranách se objevuje délka lana s, ta se tedy
navzájem pokrátí. Pokud do rovnice (8) za N dosadíme rovnici (9) a zároveň do rovnice (9) za H
dosadíme rovnici (6). Dostaneme rovnost:
∙
∙

=

∙

∙
( )∙

∙ ∙

(10)

Z rovnice (10) je vyjádřeno vzepětí f:
𝑓=

∙

∙ ∙
( )∙

(11)

Vliv předpětí:
𝛥𝐿 = 𝑠 ∙

−

=

∙ ∙

∙
( )∙

(12)

−

Pokud dáme rovnici (12) opět do rovnosti s rovnicí (7), po úpravách dostaneme:
∙

∙

∙𝑓 +

∙𝑓−

∙

∙
( )∙

(13)

=0

Je vidět, že jak od vlastní tíhy, tak vlivem předpětí má vzepětí průběh po kubické křivce.
Výpočet je tedy velmi náročný. Proto pro vyřešení průběhu řetězovky byl sestaven ještě jeden
jednoduchý model, kde se přímý nosník zatížil zatížením tak, aby deformace prostředního bodu
dosáhl požadované hodnoty a spočítán nelineárně.
1) Deformovaná konstrukce od vlastní tíhy lana
a) Kružnice
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b) Parabola

c) Řetězovka

2) Deformovaná konstrukce od vlastní tíhy lana, předpětí, vlastní tíhy prefabrikátů a vlastní tíhy
monolitu
a) Kružnice

b) Parabola

c) Řetězovka
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Nakonec bylo použito parabolické vedení kabelu. Výhodou oproti vedení po kružnici je větší
přiblížení reálného tvaru konstrukce (k řetězovce). Výhodou oproti řetězovce je jednoduché
matematické vyjádření paraboly pomocí kvadratické rovnice, díky tomu bude jednodušší vyladit
geometrii lan, tak aby se dostali do požadované výškové pozice.

5.5.4 Výsledná geometrie
Cílem 2D modelu je předběžný návrh geometrie vedení předpínacích lan a následně
výsledná geometrie celé konstrukce. Dolní hrana prefabrikátu po zmonolitnění a spřažení průřezu
by měla být ve výšce 7,400m od úrovně podlahy.
Model konstrukce je rozdělen na tři fáze o různých normálových tuhostí. První fáze a
zároveň i model obsahuje pouze předpínací lana, která jsou postupně zatížena vlastní tíhou,
předpětím, vlastní tíhou prefabrikátů a nakonec vlastní tíhou mokré monolitické desky. Tedy
zatěžovacími stavy 1-4.
Tuhost modelu: 𝐸

∙𝐴

= 195000 ∙ 150 ∙ 5 = 0,146 𝐺𝑁

Druhá fáze i model už obsahuje jak předpínací lana, tak prefabrikovanou i monolitickou část
desky. Tato spřažená konstrukce byla vymodelována přes tuhá ramena. Konstrukce je odtížena
rozdílem suchého a mokrého monolitického betonu (ZS5), a poté je do kanálku vložena předpínací
výztuž v druhé osnově a zatížen celý průřez vlastní tíhou lan a předpětím těchto lan (ZS6).
Tuhost modelu:
𝐸

∙𝐴

+ 𝐸 ∙ 𝐴 = 195000 ∙ 150 ∙ 5 + 35000 ∙ 180 ∙ 2000 + 42000 ∙ 60 ∙ 2000 = 17,786 𝐺𝑁

Nakonec třetí fáze, kde už plně působí spřažený průřez po injektáži předpínacích kanálků se
změnou celkové tuhosti průřezu a vnesení ostatního stálého zatížení (ZS7). Tuhost konečného
modelu:
Tuhost modelu:
𝐸

∙𝐴

+𝐸 ∙𝐴 +𝐸

∙𝐴

= 17,786 ∙ 10 + 195000 ∙ 150 ∙ 5 = 17,932 𝐺𝑁
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Z hodnot třetí a druhé fáze je patrné, že se sice normálová tuhost změní, ale v celkové
hodnotě relativně nepatrně. Proto byly vytvořeny pouze dva modely a tuhost fáze tři je zanedbána.
Postup ladění byl opačný k postupu výstavby. Začalo se v poslední fázi, kdy je celá
konstrukce zatížena ostatním stálým zatížením. V tomto stavu musí být po vnesení všech zatížení,
včetně ostatního stálého zatížení, střednice průřezu uprostřed rozpětí ve výšce 7,460m. Proto byla
geometrie konstrukce upravena tak, aby po načtení všech zatížení byla ve správné výšce. Výška
střednice uprostřed rozpětí je tedy posunuta na hodnotu 7,453m (případně se doladí výška pomocí
předpětí lan v osnově 2). Nejdříve byla geometrie uvažována jako parabola.


Deformovaná konstrukce – spřažený průřez (NC7)

Poté byl použit model, kde probíhalo zatěžování pouze na lanech. Cílová výška střednice je
7,453m, aby se dosáhlo této hodnoty, bylo nutné původní vedení umístit do výškové pozice 7,359m
uprostřed rozpětí. Lana v první osnově byla předepnuta o 750kN. Konečná výška modelu 1 je
7,454m.

Tabulka 13: Hodnota předpětí pro lana v osnově 1



Deformovaná konstrukce – pouze vedení lan (NC1)



Deformovaná konstrukce – pouze vedení lan (NC2)
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Deformovaná konstrukce – pouze vedení lan (NC3)



Deformovaná konstrukce – pouze vedení lan (NC4)

Poté bylo opět nutné se vrátit k modelu dva – na konci výstavby. Změnit geometrii vedení
dle deformace z modelu 1. Lana v druhé osnově byla předepnuta o 890kN.

Tabulka 14: Hodnota předpětí pro lana v osnově 2

Vše je shrnuto v Tabulka 15. Tabulka je pouze na polovinu rozpětí konstrukce, druhá
polovina konstrukce je symetrická, pouze deformace x je antisymetrická.


Deformovaná konstrukce – spřažený průřez (NC5)



Deformovaná konstrukce – spřažený průřez (NC6)



Deformovaná konstrukce – spřažený průřez (NC7)
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Před modelováním 3D modelu bylo ověřeno, zda je dostačující délka jednoho dílce lana 1m.
Byl proto vytvořen ještě jeden 2D model, který byl totožný s modelem 1 až na délku dílce, která byla
0,5m. Z obrázků je zřejmé, že rozdíl je v desetině milimetru. Tudíž ve 3D bude modelovaná délka
dílce 1m.


Deformovaná konstrukce – pouze vedení lan (NC4)- nosníky délky 0,5m

Tabulka 15: Úprava geometrie

Moment - pouze na vedení lan (NC4)
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Moment na spřažené konstrukci

Uvedené momenty jsou ve skutečnosti nulové. Vzniklé momenty jsou jen nepřesností
výpočtu modelu.

5.5.5 Ověření napětí v betonu
Normálová síla v lanech (NC7):

Normálová síla v monolitu (NC7):

Normálová síla v prefabrikátech (NC7):
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Tabulka 16: Ověření napětí v betonu
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5.6 3D model
Model byl vytvořen v programu Scia Engineer 18.1. Model představuje reálnou dispozici
konstrukce. Nejdříve byla geometrie lan vedena dle 2D modelu. Zatěžovací šířka pro lana v první
osnově je taktéž shodná – 2m.

5.6.1 Průřezy
Sloupy:
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Prstenec (obvodový pás):

Tyče Macalloy:
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Předpínací lana:
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Fakulta stavební

ČVUT

5.6.2 Předpětí tyčí Macalloy
Nejprve bylo nutné vyřešit vnesení předpětí do tyčí Macalloy. Pokud by se vnášelo
ochlazením, došlo by k deformaci celé konstrukce a k velkým posunů v místě obvodového pásu ve
směru x. Proto bylo předpětí vneseno ve fázi nula a to počátečním napětí nosníku. Z obrázků je
vidět, že výsledky jsou totožné. Porovnání bylo provedeno dle deformace uz. Obrázek 47 – vlevo
na konstrukci je vneseno počáteční napětí silou 745kN a zatížena pouze vlastní tíhou. Obrázek
47 – vpravo působí na konstrukci jak vlastní tíha prvku, tak ochlazení nosníku v hodnotě −190,4K.

Obrázek 47: Porovnání vnesení předpětí na tyče Macalloy

Tabulka 17: Hodnota předpínací síly pro tyče Macalloy
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5.6.3 Modely

Obrázek 48: model 1

Obrázek 49: model 2

5.6.4 Zatěžovací stavy a kombinace
Všechny zatěžovací stavy jsou uvažovány v charakteristických hodnotách. Kombinace byly
vytvořeny jako nelineární a postupně se ke každé kombinaci přidal další zatěžovací stav.
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Stejně jako v 2D modelu i tady bude model rozdělen na dvě části. První model bude
obsahovat všechny svislé nosné kosntrukce, předpínací tyče a předpínací lana v 1. osnově. Druhý
model, bude obsahovat celou konstrukci, včetně desky prefabrikátů a monolitu a lan v 2. osnově.
ZS1 - zatížení od vlastní tíhy – dle Tabulka 6; Tabulka 7; Tabulka 8

ZS2 – vnesení předpětí do předpínacích lan v první osnově. Předpětí bylo vnášeno
ochlazením nosníku. Viz model 2D ZS2. Pokud by bylo ve všech lanech stejné předpětí, tak by díky
velké tuhosti stěn došlo k různým deformacím ve směru z. Proto bylo předpětí rozděleno na několik
celků a každý celek byl předepnut jinak velkou předpínací silou (odhad).
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Obrázek 50: Rozdělení předpínacích lan pro různé hodnoty předpětí

Tabulka 18: hodnoty předpínacích sil pro osnovu 1
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ZS3 – vlastní tíha od prefabrikátů (3,0kN/m)

ZS4 – vlastní tíha monolitické desky mokrý beton (9,4kN/m)

ZS1 – ZS4 byly vneseny na model 1. ZS5 – ZS7 byly vneseny na model 2.

- 85 -

ZS5 – odtížení monolitického betonu – změna stavu z mokrého na suchý (0,4kN/m)

ZS6 – vnesení předpětí do předpínacích lan ve druhé osnově + vlastní tíha předpínacích lan.
Předpětí bylo vnášeno ochlazením nosníku. Viz model 2D ZS6. Hodnota předpětí viz Tabulka 14.
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ZS7 – ostatní stálé zatížení (2 ∙ 0,42 = 0,84kN/m)

Nelineární kombinace:

5.6.5 Úprava předpětí a geometrie
Díky tuhosti stěn, která je velmi velká, bylo nutné, jak je uvedeno výše, rozdělit hodnoty
předpětí. Proto byl model 1 několikrát upraven, než byl model ideálně vyladěn.
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Nejdříve byl vytvořen model pro hodnoty předpětí Tabulka 18, poté upraven model tak, že
hodnoty v lanech 1+2 byly stejné (400kN), pak se byly hodnoty stejné také v lanech 3+4 (750kN).
Nakonec bylo zjištěno, že hodnoty se budou muset měnit po jiných úsecích, než jako znázorňuje
Obrázek 50. Proto jsou dále uvedeny tabulky, kde je vždy na půlce konstrukce označeno, které lano
směrem do středu bude předepnuto na danou hodnotu viz. Tabulka 19.

Tabulka 19: Hodnoty předpětí pro různé modely 1

Změny v deformaci ve směru z uprostřed rozpětí jsou uvedeny - Tabulka 20.

Tabulka 20: Hodnoty změny výšky z pro různé hodnoty předpětí pro model 1

Jako výslednou hodnotu pro předpětí byl použit stav KKK. V druhém modelu se průměrně
pohybuje deformace ve směru z kolem 30mm, proto bylo nutné upravit ještě geometrii lan a to na
hodnotu 7,62m uprostřed rozpětí.
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Výsledné hodnoty deformace viz. Tabulka 21. V posledním sloupci z´ jsou ještě uvedeny
hodnoty pro KKK hodnoty předpětí. V lanech 1 a 4 bylo nutné předpětí ještě o trochu zmenšit na
hodnoty 340kN a 630kN viz. Tabulka 22.

Tabulka 21: Výsledná hodnota deformací pro NC4 pro model 1

Tabulka 22: Výsledná hodnota předpětí pro lana v osnově 1
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Poté byly deformace ve směru x, y i z přeneseny do druhého modelu. Tento model byl
vypočten a následně zkontrolována výška jak v lanech osnovy 1, tak v lanech osnovy 2. Požadovaná
hodnota je 7,46m uprostřed rozpětí. Stejně jako u modelu 1, byla snaha rozdělením lan v druhé
osnově na několik celků a změnit hodnotu předpětí a vyladění výšky konstrukce. Nakonec se
ukázalo, že díky velké tuhosti stěn a celkové tuhosti konstrukce se změnou předpětí deformace ve
směru z mění pouze minimálně. Viz. Tabulka 23.

Tabulka 23: Hodnoty změny výšky z pro různé hodnoty předpětí pro model 2

Tabulka 24: Hodnoty předpětí pro různé modely 2

Konečná hodnota předpětí pro lana v osnově 2 je tedy 1000kN pro všechny lana. Tabulka
25 ukazuje hodnoty deformace z NC4 (pouze 1. osnova lan) a NC7 pro obě osnovy lan. Ve sloupečku
původní je vidět výšková změna pro předpětí hodnoty 890kN. Při hodnotě 1000kN byla výška
dodržena alespoň i uprostřed rozpětí konstrukce.
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Tabulka 25: Výsledná hodnota deformací pro NC7 pro model 2
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Výsledné vedení předpínacích lan v první osnově je po parabole s výšku ve středu rozpětí
7,62m. Následně jsou lana předepnuty po skupinách viz. Tabulka 22. Výška lan uprostřed rozpětí po
zalití monolitickým beton je 7,43m. Po zatvrdnutí monolitu jsou kanálky protaženy lana v osnově 2
a předepnuta na hodnotu 1000kN. Výsledná výška lan v osnově 2 je 7,46m pro lana 7-26, lana 1-6
a 27-32 jsou ve výšce 7,47m.

5.6.6 Prefabrikáty
Při modelování bylo zjištěno, že se v konstrukci budou nacházet další dva typy segmentů:

Obrázek 51: Průběh ohybového momentu (segment délky 4,6m)

Obrázek 52: Průběh ohybového momentu (segment délky 6,6m)

Vzhledem k velikosti momentu MEd = 10,71kNm a MRd = 8,70kNm je stávající výztuž
Ø10 á 100mm nevyhovující. Jedna z možností je výztuž ještě zahustit a to na Ø10 á 70mm
s MRd = 11,28kNm.
Další možností je zvětšit profil výztuže na Ø12 á 100mm s MRd = 11,34kNm. To by ale
znamenalo změnu výšky prefabrikátu a tudíž změnu i celého modelu.
Poslední možností je zlepšení typu betonářské výztuže. V České Republice se připouští
použití výztuže s charakteristikou mezí kluzu 400 až 600MPa. V původním návrhu byla použita
výztuž B500B. S použitím výztuže B550B a Ø10 á 100mm je MRd = 9,37kNm, s použitím výztuže
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B600B a Ø10 á 100mm je MRd = 9,99kNm. Tyto změny jsou nedostatečné pro zachycení
MEd = 10,71kNm.
Dále se teda bude uvažovat výztuž Ø10 á 70mm. Na reálné konstrukci by bylo
pravděpodobně nutné zvětšit profil výztuže, tudíž i zvětšit výšku prefabrikátu a upravit dle této
změny celý model.

5.6.7 Zatěžovací stavy pro proměnné zatížení
ZS8 – sníh (hodnoty 0,85kN/m2 a 0,56kN/m2)


Zadání volného zatížení pouze na plochu monolitického betonu:



Vygenerované volné zatížení na ploše monolitického betonu
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ZS9 – vítr, dle výpočtu je nutné rozdělit na 4 situace a na směr větru θ=0° a ve směru θ=90°
jeden případ, dohromady tedy 5 zatěžovacích stavů:
Směr větru θ = 0° :
1) MAX F,G,H + MAX I,J

2) MAX F,G,H + MIN I,J
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3) MIN F,G,H + MAX I,J

4) MIN F,G,H + MIN I,J
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Směr větru θ = 90° :

ZS10 – rovnoměrná teplota


Oteplení +29,5°C
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Ochlazení -37,2°C

ZS11 – nerovnoměrná teplota


Oteplení horního povrchu +5°C
PREFA

MONOLIT
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Oteplení spodního povrchu +10°C
PREFA

MONOLIT

ZS12 – užitné zatížení (0,40kN/m2)
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5.6.8 Kombinace pro MSP
Charakteristická kombinace (obvykle se používá pro nevratné mezní stavy)
𝐺

,

" +"𝑃 "+" 𝑄

,

"+"

𝜓

,

𝑄

,

Častá kombinace (obvykle se používá pro vratné mezní stavy)
𝐺

,

" +"𝑃 "+" 𝛹 , 𝑄

,

"+"

𝜓

,

𝑄

,

Kvazistálá kombinace (obvykle se používá pro dlouhodobé účinky a vzhled kce)
𝐺

,

" +"𝑃 "+"

𝜓

,

𝑄

,

Jak je uvedeno výše na nepochozích střechách se neuvažuje zároveň působení sněhu, větru
nebo užitného zatížení. Proto bude jako hlavní zatížení uvažováno sníh, vítr nebo užitné zatížení a
vedlejší rovnoměrná a nerovnoměrná teplota. Další možností je uvažování jako hlavního
proměnného zatížení teplota (rovnoměrná i nerovnoměrná) s vedlejšími proměnný zatíženími buď
užitným, sněhem nebo větrem ale nikdy ne společně.
Doporučené hodnoty pro pozemní stavby:
Sníh:
𝜓 - stavby umístěné ve výšce ≤ 1000 m.n.m. = 0,5
𝜓 - stavby umístěné ve výšce ≤ 1000 m.n.m. = 0,2
𝜓 - stavby umístěné ve výšce ≤ 1000 m.n.m. = 0,0
Vítr:
𝜓 = 0,6
𝜓 = 0,2
𝜓 = 0,0
Užitné:
𝜓 = 0,0
𝜓 = 0,0
𝜓 = 0,0
Teplota:
𝜓 = 0,6
𝜓 = 0,5
𝜓 = 0,0
Pro kvazistálou kombinací platí u všech proměnných zatížení dílčí součinitel 𝜓 = 0,0. Tudíž
se kvazistálá kombinace bude shodovat s výsledky NC7. (Pouze veškeré stále zatížení a předpětí).
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Pro sníh jako hlavní proměnné zatížení bude uvažována jak charakteristická kombinace tak
častá. Pro vítr jako hlavní zatížení budu kvůli způsobu výpočtu uvažována pouze častá kombinace.
Výpočet pro hodnoty zatížení větrem byl zjednodušen a pro ověření v charakteristické kombinaci
by bylo nutné ověřit model ve větrném tunelu. Pro užitné zatížení se vypočte pouze charakteristická
kombinace, ostatní kombinace nemají kvůli kombinačním součinitelům význam.
Pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení bude spočítána jak charakteristická tak častá
kombinace se sněhem a užitným zatížením jako vedlejšího zatížení.
Pro přehlednost byly kombinace zapsány viz. Tabulka 26, jsou v ní pouze uvedeny změny
v proměnném zatížení. Stálé zatížení a předpětí se nemění.

Tabulka 26: Kombinace pro posouzení MSP
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5.6.9 Posouzení napětí v betonu
Maximální připuštěné tlakové napětí je 0,6∙fck kvůli vzniku příčných trhlin (pro kvazistálou
kombinaci 0,45∙fck, po tuto hodnotu se dá uvažovat lineární dotvarování). Maximální připuštěné
tahové napětí odpovídající mezi vzniku trhlin fctk0,05.
Monolit:

Prefa:

σmax = 2,5MPa

σmax = 3,4MPa

σmin = -24MPa

σmin = -48MPa

σmin,kvazi = -18MPa

σmin,kvazi = -36MPa

Dále jsou ukázány pouze hodnoty pro normálová napětí v horních σx+ a spodních σxvláknech prefabrikátu a monolitu. Hodnoty jsou zobrazovány v těžištích prvků. Pro tento případ
skořepinové konstrukce jsou rozhodující. V praxi se musí posoudit všechny typy napětí.
 KZ1 - kvazistálá
MONOLIT:
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PREFABRIKÁT:

Z obrázků je zřejmé, že konstrukce na tlakové napětí při kvazistálé kombinaci vyhovuje
dostatečně.
Co se týče tahu, tak nevyhoví v místě obvodového pásu. Vychází to z uložení skořepiny na
neposuvné kloub, toto je teoretické uložení, ve skutečnosti uložení působí jako posuvný kloub
s konečnou tuhostí. Tím vznikají blízko uložení (u obvodového pásu) momenty, které se postupně
ke středu konstrukce úplně vytratí. Pro zachycení těchto momentů (tahového napětí) by bylo nutné
navrhnout betonářskou výztuž. Toto bude platit pro všechny další kombinace stejně.
Na následujících stránkách jsou zobrazeny pouze některé kombinace, které jsou něčím
odlišné. Zbylé kombinace se nachází v kapitole Přílohy na konci diplomové práce. Ve všech
kombinacích vyhoví napětí jak v tlaku, tak v tahu, kromě oblasti blízko obvodového pásu. U
některých kombinacích je napětí uprostřed rozpětí skořepiny blízko hodnoty fctk0,05, těmto oblastem
by bylo potřeba se důkladněji věnovat, pokud by se dělal podrobnější návrh konstrukce.
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 KZ5 – charakteristická (sníh + nerovnoměrné ochlazení)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ7 – častá (vítr)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ8 – častá (vítr)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ9 – častá (vítr)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ11 – častá (vítr)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ15 – charakteristická (užitné)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ17 – charakteristická (teplota+sníh)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:
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 KZ27 – častá (teplota)
MONOLIT:

PREFABRIKÁT:

- 110 -

5.6.10 Kombinace pro MSÚ
Kombinace zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace může být vyjádřena buď jako
6.10 nebo alternativně jako méně příznivá kombinace z 6.10a a 6.10b


Základní kombinace (6.10)
𝛾



,

𝐺

,

" +"𝛾 𝑃 "+"𝛾

,

𝑄

,

"+"

𝛾

,

𝜓 ,𝑄

,

Méně příznivá z následujících (6.10a; 6.10b)
𝛾

,

𝐺

,

𝛾 ,𝐺

" +"𝛾 𝑃 "+"𝛾

,

,

" +"𝛾 𝑃 "+"𝛾

𝜓

,

𝑄

,

𝑄

,

,

"+"

"+"

𝛾

𝛾

,

𝜓 ,𝑄

,

𝜓 ,𝑄

,

,

Pro posouzení sloupů bude použita pouze kombinace 6.10 jako hlavní užitné zatížení sníh a
jako vedlejší užitné zatížení rovnoměrné oteplení konstrukce s kombinačním součinitel 𝜓

= 0,6.

V praxi by bylo nutné ověřit MSÚ ve všech přípustných kombinacích.
𝛾

,

= 1,35

𝛾 = 1,0
𝛾

,

= 1,5

Pro výpočet únosnosti bylo potřeba ještě rozdělit ZS6 předpětí a vlastní tíhu lan, kvůli
rozdílným součinitelům.
Dále budou posouzeny sloupy a předpínací tyče Macalloy. Pro podrobný návrh by bylo
nutné posouzení mezního stavu únosnosti i u skořepiny. Vzhledem k velké složitosti konstrukce,
která vznikla spřažením prefabrikovaných dílců s monolitickou deskou, a s dvojím systémem
předpětí bylo provedeno pouze posouzení mezního stavu použitelnosti z hlediska dovolených
napětí.

5.6.11 Posouzení a návrh výztuže sloupů
Pro posudek bylo vybráno 5 sloupů. Ostatní sloupy mají téměř totožné hodnoty s těmito
sloupy v této kombinaci.
Návrh a posudek výztuže byl proveden ve FIN EC 2019 – Beton pomocí interakčního
diagramu.
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1
2
3
4

5

N [kN]

My [kNm]

My [kNm]

Mx [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]
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Návrh vyztužení:
6Ø14

Smyková výztuž
Ø8á150mm

Posouzení:


Sloup 1 – hlava sloupu
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Sloup 1 – pata sloupu

Všechny ostatní posudky byly taktéž provedeny v hlavě a patě sloupu. Pro přehlednost jsou
tu zobrazeny dále pouze posudky v hlavě sloupu.


Sloup 2 – hlava sloupu



Sloup 3 – hlava sloupu
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Sloup 4 – hlava sloupu



Sloup 5 – hlava sloupu

Jak je z interakčního diagramu patrné ohybová výztuž je více než dostatečná. Využití výztuže
se pohybuje kolem 15%. Pro úpravu návrhu výztuže by bylo nutné posoudit taky všechny další
možné kombinace MSÚ.
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5.6.12 Posouzení tyčí Macalloy

N [kN]
Ostatní vnitřní síly jsou nulové

Posouzení

Macalloye těsně vyhovují. Bylo by nutné ověřit maximální normálovou sílu ve všech
přípustných kombinacích pro MSÚ. Pokud by v nějaké kombinaci posudek nevyšel, změnil by se
průměr táhla a bylo by nutné změnit i celý model.
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6 Výkresová část
Při montování prefabrikátů na nosná lana, bude nutné pracovat z výškové plošiny, na které
se prefabrikáty položí a pomocí kotevních systémů viz. výkres 4.6. se přišroubují k nosným lanům.
Konstrukce bude plošně uložena na základových pasech. Je nutné zajistit, aby zemina pod
základem byla propustná kvůli sedání konstrukce. Proto bude stávající zemina nahrazena
propustným podloží např.: písčitým štěrkem. Kotevní bloky, do kterých jsou ukotveny předpínací
tyče Macalloy musí vzdorovat tahu, proto jsou hlubině uloženy pomocí pilot a vetknuty do skalního
podloží.
Na výkresu 4.6. detail připojení prefabrikátů na nosná lana, je na segmentu S3 ukázáno, kde
se budou nacházet kotvící úchyty. Toto uspořádání platí taktéž pro S1 a S5, s tím, že na S5 budou
segmenty zavěšeny na třech lanech.
Na segmentu S6 je ukázáno, kde se budou nacházet úchyty. Stejné umístění platí pro
segmenty S2 a S4, tyto segmenty se budou věšet ale pouze na dvě nosná lana.
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Fakulta stavební

ČVUT

Fakulta stavební

ČVUT

Fakulta stavební

ČVUT

Fakulta stavební

ČVUT

Fakulta stavební

ČVUT

Fakulta stavební

ČVUT

7 Závěr
Nejdříve bylo navrženo 5 různých variant zastřešení. U těchto variant byla snaha ukázat, jak
jsou tyto typy střech použity v praxi a jaký je jejich matematický popis. Z toho u 4 variant bylo
podrobněji řešeno také statické působení. Vybranou variantou byla nakonec válcová plocha, díky
jednoduššímu statickému působení a taky se mi jednoduchostí geometrie líbí.
U této vybrané varianty byla provedena analýza postupu výstavby a proveden návrh
dimenzí všech nosných prvků. Nejdříve byla analýza postupu výstavby řešena na 2D modelu, kde
bylo cílem zjistit počáteční dráhu vedení předpínacích kabelů. Zároveň je na 2D modelu ukázáno,
různé možnosti vedení kabelů, jak po kružnici, tak po parabole nebo řetězovce. Nejvýhodnější, co
se týče statického hlediska, je řetězovka, ale z důvodu velmi složitého výpočtu byla nakonec pro
vedení kabelů použita parabola. Celá konstrukce byla řešena nelineárně a na dvou modelech. Na
jednom, kde je pouze přepínací lano a na druhém, kde už spolupůsobí předpínací lana s navěšenými
prefabrikáty a monolitickou deskou.
3D modelu byl taktéž rozdělen na dva modely. Nejdříve byly předepnuty předpínací tyče
Macalloy počátečním napětím a následně osazeny a předepnuty předpínací kabely v první osnově
a zatíženy vlastní tíhou prefabrikátů a monolitu. V druhém modelu, je už vymodelována celá
konstrukce včetně lan v druhé osnově a desek prefabrikátů i monolitu. Díky velké tuhosti stěn, bylo
nutné předpínací lana rozdělit do několik celků a následně každý celek předepnout na jinou hodnotu
předpětí. Žádná lana, ale nejsou plně předepnuta.
Dále bylo ještě zkontrolováno napětí působící v betonu. Jak v prefabrikovaných dílcích, tak
v monolitické desce. Maximální tlakové napětí bylo uvažováno jako 0,6∙fck pro charakteristickou a
častou kombinaci, pro kvazistálou 0,45∙fck a jako maximální hodnota pro tahové napětí fctk0,05.
Všechny uvažované kombinace pro mezní stav použitelnosti vyhoví, až na místa v blízkosti
obvodového pásu. V těchto místech vzniká malý ohybový moment (tahové napětí), který je
způsoben nedokonalostí uložení. Musela by se proto do těchto míst uložit betonářská výztuž.
Nakonec bylo ještě provedeno posouzení mezního stavu únosnosti pro sloupy a předpínací
tyče Macalloy pro jednu kombinaci. Posudky vyhoví, ale pro podrobnější návrh by bylo nutné
posoudit i všechny další přípustné kombinace.
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