
 
 

  

 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta stavební 

 

Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 

 

SKOŘEPINOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ 

KONSTRUKCE 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Studijní program: Stavební inženýrství 

Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb 

Vedoucí práce: Ing. Martin Tipka, Ph.D . 

Autorka práce: Bc. PAVLÍNA JARKOVSKÁ 

 

Praha 2020 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

 

 
 

ZADÁNÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFIKACE ZADÁNÍ 

 
 

Jméno diplomanta:  Bc. Pavlína Jarkovská 

Název diplomové práce: Skořepinové železobetonové konstrukce 

Základní část: BZK podíl: 90 % 

Formulace úkolů:       

Rešerše na téma železobetonových skořepin 

Konstrukční návrh geodomu - statický výpočet ŽB skořepiny, výkres tvaru, schéma 

vyztužení skořepiny 

      

      

 
 

Podpis vedoucího DP: .......................................................  Datum: ........................  

Případné další části diplomové práce (části a jejich podíl určí vedoucí DP): 

2. Část: Geotechnika podíl: 10 % 

Konzultant (jméno, katedra): Ing. Jan Salák, CSc. 

Formulace úkolů:       

 Předběžný návrh založení geodomu - typ založení, geometrie základů, ověření 1.MS 

       
 

Podpis konzultanta: ...........................................................  Datum: ........................  

3. Část:       podíl:       % 

Konzultant (jméno, katedra):       

Formulace úkolů:       

       

       

 
Podpis konzultanta: ...........................................................  Datum: ........................  

4. Část:       podíl:       % 
Konzultant (jméno, katedra):       

Formulace úkolů:       

       

       

 
Podpis konzultanta: ...........................................................  Datum: ........................  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Železobetonové skořepinové konstrukce“ 

vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Tipky, Ph.D a konzultanta  

Ing. Jana Saláka, CSc. Všechny využité zdroje a odborná literatura jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. 

V Praze dne 3.1.2020      …………………………… 

             Pavlína Jarkovská 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Martinu Tipkovi, Ph.D 

za odborné vedení práce a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat. Dále bych 

chtěla poděkovat své rodině a svému partnerovi za podporu a povzbuzení nejen při psaní 

diplomové práce, ale i v průběhu mého studia. 



 

 
 

ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá železobetonovými skořepinovými konstrukcemi, jejich vhodnými 

tvary, roznosem zatížení a způsobem návrhu. 

V první části jsou obecně představeny železobetonové skořepinové konstrukce, jejich rozdělení 

a typické příklady realizací. Dále je zde uveden historický vývoj návrhu skořepin a možné 

metodiky návrhu skořepinových konstrukcí.  

V druhé části je navržena skořepinová konstrukce, která vychází z předlohy geodomu. Návrh 

skořepiny a analýza rozložení vnitřních sil je provedena pomocí 3D modelu ve výpočetním 

softwaru SCIA Engineer. V programu je vytvořen model, který je zatížen reálnými hodnotami 

zatížení. Na základně výsledného rozložení vnitřních sil jsou vybrána místa s nejtypičtějšími a 

nejvyššími hodnotami. Tyto body poskytují základ pro návrh vyztužení konstrukce. Posouzení 

konstrukce je provedeno pomocí ruční metody, přesněji pomocí interakčního digramu, ve 

kterém jsou posouzena předmětná místa.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Železobetonová skořepinová konstrukce, 3D model, vnější zatížení, vnitřní síly, únosnost. 

  



 

 
 

ANNOTATION  

The diploma thesis deals with reinforced concrete shell structures, their optimal shapes, load 

distribution and design methods. 

First part of this thisis is dedicated to reinforced concrete shell construction introduction. We 

discuss their typology and archetypal examples of realisations. The history and various methods 

of the shell designs are also reviewed. 

The shell structure inspired by the geodome pattern is devised in second part of this thisis. The 

shell design and analysis of internal forces are performed using 3D model in the SCIA Engineer 

computational software. The design model was based on realistic load values. The critical areas 

of structure were selected according to internal forces distribution. These points provide the 

basis for the structural reinforcement design. The assessment of the structure is manually 

performed in these areas using the interaction diagram. 

KEY WORDS 

Reinforced concrete shell, 3D model, external load, internal forces, bearing capacity. 
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1. ÚVOD 

Skořepinové konstrukce přináší nový pohled na konstrukce. Vynikají svým elegantním tvarem, 

otevřeným prostorem. Návrh se nezaměřuje pouze na funkčnost a praktičnost, ale i na estetiku. 

Novodobé stavby jsou odvážnější a nespoutané, a proto mohou vzniknout fascinující stavby, 

jako jsou City of Arts and Sciences ve Valencii nebo Shellstar Pavilion v Hong Kongu. 

Skořepinové konstrukce se objevují v mnoha materiálových podobách, ať už jde o beton, ocel 

nebo dřevo. Můžeme je nalézt v celé řadě odvětví, jako je strojírenství nebo stavebnictví. 

Skořepiny se vyznačují velmi malou tloušťkou a velkým rozpětím. Vyskytují se v podobě 

plochých desek, hyperboloidů nebo kupolí bez vnitřních sloupů.  

Tématem diplomové práce jsou železobetonové skořepinové konstrukce, jejich popis a poté 

následný návrh železobetonového geodomu. Zbylé materiály (vyjma betonu, železobetonu) 

používané pří výstavbě skořepin nebudou dále zmiňovány. Z hlediska návrhu skořepiny se 

uplatňuje využití digitálního prostorového modelu, který je pro návrh tvaru, ale i působení 

vnitřních sil přesnější než ruční výpočet. Jsme schopni lépe vystihnout namáhání konstrukce 

a zároveň můžeme částečně eliminovat případné lidské nedostatky (zjednodušení, chyby ve 

výpočtu). Tvarem konstrukce se snažíme co nejvíce přiblížit tvaru, u něhož vznikají pouze 

normálové síly a neprojevuje se vliv ohybových momentů. Tento stav je pro konstrukci velmi 

příznivý, a proto je velmi důležité nalézt rovnováhu mezi tím, co je pěkné, a tím co je účinné.  

Cílem diplomové práce je navrhnout železobetonový geodům, který bude respektovat platné 

normy a vyhlášky. Pro návrh skořepiny se využije výpočetní software (SCIA ENGINEER). 

V daném programu bude vytvořen model konstrukce, jehož rozměry a zatížení se budou 

shodovat se skutečnými hodnotami. Veškeré zatížení na skořepinu se zadá ručně, jelikož 

program nepodporuje vlastní výpočet a následné rozmístění zatíženi na konstrukci, která je 

zakřivená ve dvou směrech. Podloží pod skořepinou se vymodeluje v části Soil-in tak, aby se 

získalo co nejpřesnější působení mezi základovou deskou a skořepinovou konstrukcí. 

Posouzení skořepiny se provede ruční metodou pomocí interakčního diagramu, jelikož program 

neumožňuje vložení a následné posouzení výztuže výše zmíněné konstrukce. Pomocí 

výsledného rozložení vnitřních sil se na skořepině určí body, které poslouží pro návrh 

základního rastru výztuže a následného dodatečného vyztužení v podobě příložek. Výstupem 

diplomové práce bude výkres tvaru a schéma výkresu výztuže. 

 



 

11 
 

2. TYPY SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Skořepinové konstrukce jsou plošné konstrukce, které jsou již známy a stavěny po celá staletí. 

Můžeme je nelézt v nekonečném počtu možných tvarů a řešení, díky čemuž je každá budova 

originál. Charakteristickými rysy jsou malá tloušťka a velké rozpětí. Skořepinové konstrukce 

se již v dřívějších dobách vyskytovaly nejenom v betonové podobě, ale i ve zděné formě 

(oblouky, klenby, kopule). Jako nejstarší doposud zachovanou skořepinovou konstrukci lze 

uvést Atreovu pokladnici v Mykénách z 13. stol. př.n .l. (kupolovitá hrobka se vzepětím 13,5m 

a průměrem 14,5m) nebo Pantheon v Římě (viz Obrázek 1) postavený kolem roku 125 n .l. 

(relativně silná betonová kopule s horním otvorem). Nejednalo se přímo o skořepiny, jako je 

známe dnes. Konstrukce byly charakteristické velkou tloušťkou a jejich namáhání bylo 

výhradně tlakové. Hlavní zatížení konstrukce tvořila vlastní tíha a vnější zatížení (vítr, sníh) 

bylo pouze podružné. Relativní tloušťka skořepiny se určuje jako poměr mezi poloměrem 

a tloušťkou, nebo-li R /h . Za tenkou skořepinu považujeme konstrukci, jejíž poměr R /h >30,1. 

Pro zajímavost Panteon v Římě má poměr R /h = 18 [1]. 

 

 

Obrázek 1: Pantheon v Římě [2] 
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V dnešní době je tomu přesně naopak. Vlastní tíha konstrukcí tvoří menší část zatížení, 

důležitým faktorem se stává zatížení větrem a sněhem. Skořepinové konstrukce, jak je známe 

dnes, se dostaly do povědomí až v 30.letech minulého století. Mezi významné architekty 

(inženýry) se řadil Pier Luigi Nervi, Heinz Isler nebo Félix Candela. Nové technologie (lepší 

složení materiálu, systémové bednění, …) přinesly nové možnosti. Nyní už nebylo nezbytně 

nutné využívat pouze zdivo, pozornost získal především litý beton. Skořepinové konstrukce, na 

rozdíl od jejich předchůdců, se začaly vyznačovat malou tloušťkou a velkým rozpětím. První 

železobetonové skořepiny splňovaly provozní i ekonomické požadavky. Byly navrženy tak, aby 

jejich tvar co nejlépe přenášel zatížení. Díky rozvoji digitálních programů došlo k navrhování 

složitějších tvarů konstrukcí a do popředí (na úkor jiných požadavků) se začaly dostávat 

požadavky estetické. Jako příklad lze uvést moderní kapli Bosjes v Jižní Africe nebo 

oceánografické centrum ve Valencii (viz Obrázek 2). I přes všechny výhody a nevýhody se 

staly železobetonové skořepiny nedílnou součástí stavitelství, a to s ohledem nejenom na 

architektonické řešení, ale i konstrukční, pokud je potřeba vytvořit velký otevřený prostor.  

 

Obrázek 2: Příklady moderních ŽB skořepin: a) kaple Bosjes v Jižní Africe [3]; 

b) Oceánografické centrum ve Valencii [4] 

2.1. PŘÍKLADY REALIZACÍ SKOŘEPIN 

2.1.1. OPERA V SYDNEY 

Opera v Sydney se nachází na malém výběžku Bennelong Point, bezpochyby se dá označit za 

symbol Austrálie. Skládá ze série velkých prefabrikovaných skořepin (připomínajících 

plachty), kdy každá část je navržena pomocí kulové plochy, jejíž povrch odpovídá povrchu 

koule o poloměru 75,2m. Budova se rozkládá na ploše 18 hektarů, délka dosahuje 183m a šířka 

v nejširším místě 120m. Výška nejvyššího segmentu Opery je 67m nad mořem (přibližně 20 
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podlaží). Objekt je celkově založen na 588 betonových pilířích zasahujících až 25m pod hladinu 

moře. I když se o Opeře v Sydney mluví jako o skořepinové konstrukci, nejedná o skořepinu 

v pravém slova smyslu. Prefabrikované betonové střešní panely jsou podepřeny 

prefabrikovanými betonovými žebry. 

 

Obrázek 3: Opera v Sydney [4] 

Předpjaté betonové části přenášejí zatížení 27 tisíc tun, přičemž žádný ze segmentů nemá vnitřní 

podporu. Pro čelní části nejsou využita klasická skla, ale vrstvená polyvinyl butyralová skla. 

Teplotní roztažnosti velkých prefabrikovaných kusů se vyřešila pomocí epoxidového lepidla na 

bázi pryskyřice, kterým byly jednotlivé kusy spojeny [4]. 

Základová konstrukce se skládá ze dvou typů konstrukcí. Vrtané piloty o průměru 0,9m lemují 

budovu podél severní části a dále místa, kde by mohlo dojít k narušování horniny. Centrální 

část budovy je založena na masivním betonovém základu.  

Spodní část budovy, bez ikonických "plachet", je z větší části postavena z vyztuženého 

monolitického betonu. Konstrukčními prvky jsou většinou stěny a ploché desky, ale nachází se 

zde i kazetový strop s čtvercovou mřížkou o straně 762 mm, jehož žebra jsou 805 mm hluboká 

a 305 mm široká. Viditelné konstrukce se bednily pomocí tří technik. Na stropy a stěny, které 

jsou trvale zakryty dřevem, se použilo klasické hrubé bednění v tloušťce cca 100mm. Na 

chodby se využilo bednění s panely uspořádanými v pravidelných vzorech. Veřejné prostory 

(haly a bary), u nichž byl požadován nepoškozený povrch a zároveň nebyla uvažována aplikace 

povrchových úprav, se využilo bednění se zaměřením na pohledový beton. 
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Obrázek 4: Výsledná podoba skořepin Opery v Sydney [5] 

Střešní konstrukce se skládá z hlavních a spodních skořepin. Každá skořepina je vytvořena ze 

dvou polovin, které jsou symetrické kolem středové osy. Povrch "plachet" pokrývá 2400 

prefabrikovaných obloukových silně vyztužených dílů (44,5 mm betonová zakřivená deska 

podporovaná 152 mm vysokými nosníky). Půlka skořápky se skládá z řady žeber ve tvaru 

vějíře, které se vzájemně odklání o 3,65° a ve vrcholu jsou podporované hřebenovým nosníkem. 

Podpůrná žebra se skládají ze segmentů (nejdelší žebro se skládá z 12 dílců), kdy každý segment 

měří 4,6m a váží cca 10 tun. Jednotlivé části byly odlévány společně s kabelovými kanálky 

(průměr 35mm, 51mm nebo 76mm) pro ocelovou předpínací výztuž. Většina střešních 

předpínacích lan byla vyrobena o průměru 15,2mm ve skupinách po 1, 3, 4, 5, 6 nebo 7 

v závislosti na požadované předpínací síle. Zbylé ztužení hřebenového nosníku se zajistilo lany 

s dráty o průměru 7mm. Po umístění segmentu na dané místo se dílce spojily pomocí 

epoxidového lepidla (tloušťka spoje cca 0,8 – 3mm) [5]. Po provedení dodatečného předpětí se 

kanálky injektovaly spárovací hmotou (směs o poměru w /c = 0,43 s přídavkem kapalného 

síranu vápenatého), aby došlo k utěsnění ocelových lan. Dohromady bylo vytvořeno 4100 

kabelových kanálků s celkovou délkou asi 113km a jednotlivé segmenty drží pohromadě 350km 

napnutého ocelového lana. V dolní části se žebra napojují na železobetonový podstavec. Ten 

tvoří předěl mezi žebry a základovými pilíři a zároveň jsou v něm uloženy kotevní hlavy. 

Železobetonový podstavec byl vybetonován pomocí technologie in-situ a je zcela vystaven 

povětrnostním podmínkám a vlivu mořské vody [4]. 

Pro popsání strukturálního chování železobetonových skořepin se využilo 7 typů zatížení, a to 

zatížení mrtvou vahou skořepiny (147kg/m2), zatížení žeber od "větrné stěny" působící na 

skleněné čelní stěny, zatížení od hlediště (cca 500kg/m2), zatížení větrem, zatížení teplotou, 

dotvarování, montážní zatížení [5]. 

 



 

15 
 

 
 

 Obrázek 5: Opera v Sydney: a) pohled na střešní konstrukci [7]; b) na staveništi 

vylévaná železobetonová žebra [5]; c) segment železobetonového žebra [6] 

 

2.1.2. TRŽNICE V ALGECIRAS 

Tržnice v Algeciras leží v jižní části Španělska, nedaleko Gibraltarského průlivu. Prostor tržnice 

tvoří tenká skořepinová konstrukce ve tvaru kopule, jejíž tloušťka ve vrcholu dosahuje 10cm 

a směrem k obvodu se postupně rozšiřuje na 55cm, tak aby byla struktura schopná absorbovat 

veškerá napětí nahromaděná v okrajích (viz Obrázek 6). Vrchol kopule tvoří světlík ve tvaru 

osmiúhelníku o "průměru" 9,1m. Obvod skořepiny zahrnuje 8 kleneb o vzepětí 2,5m, které 

vznikly jako průsečík kopule a válcové klenby. Klenby, jenž mají za úkol konstrukci zpevnit, 

spočívají na 8 sloupech, jejichž propojení zajišťuje výztužný předpjatý obvodový prstenec [7]. 

Předpětí v prstenci se dosáhlo pomocí 16 ocelových tyčí o průměru 30mm, které se po napnutí 

pokryly betonem. Na rozdíl od dnešních předpjatých konstrukcí není beton v prstenci pod 

tlakem ani tahem a má pouze za úkol chránit ocelovou výztuž proti korozi [8].  
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Obrázek 6: Tržnice v Algeciras [7] 

Bednění se skládalo z dřevěných panelů ve tvaru skořepiny, které byly podporovány dřevěnými 

kruhovými rámy. Bednící prvky se odstranily až po napnutí ocelových tyčí v prstenci. Výztuž 

tvořily zakřivené pruty o Ø12 mm ve vodorovném a svislém směru. V místech napojení klenby 

na kopuli byly přidány pruty o Ø50 mm, okraje kleneb se též silněji vyztužily [7]. 

 

Obrázek 7: Tržnice v Algeciras: výztuž skořepiny [7] 

Zatížení působící na kupoli se rozkládá do směru poledníků a obvodových (vodorovných) sil. 

V horní části kupole se uplatňuje vliv vlastní tíhy konstrukce, která se snaží konstrukci "stlačit". 

Ve skořepině tak vznikají pouze tlaková namáhaní, která jsou příznivá pro působení konstrukce. 

Směrem k dolní části se čím dál méně uplatňuje vliv vlastní váhy, kvůli čemuž konstrukce 

začíná být namáhána tahem. Tahové síly se snaží kupoli "roztrhnout", a proto je v oblasti sloupů 

navržen prstenec, který má za úkol přenést tlakové namáhání (radiální, vodorovné síly), viz 

Obrázek 8. 
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Obrázek 8: Schéma působení sil v kupoli v oblasti světlíku a v předpjatém 

prstenci 

 

2.1.3. OCENÁNOGRAFICKÉ MUZEUM VE VALNECII 

Oceánografické muzeum je součásti velkého komplexu budov v tzv. Městě umění a věd ve 

Valencii. Muzeum se skládá ze 2 budov, z hlavní budovy (bude dále zmíněna) a vedlejší 

budovy. Zastřešení hlavní budovy tvoří tenká skořepinová konstrukce ve tvaru válcové plochy, 

která vznikla průnikem ze 4 hyperbolických "sedel", jež se společně sbíhají ve středovém bodu.  

 

 Obrázek 9: Betonová skořepina oceánografického muzea [9]. 

Vnější obvod pláště dosahuje délky 47,08 x 47,08m a vzdálenost podpor 35,5m (konstrukce je 

celkem podepřena v 8 bodech). Tloušťka a výška skořepiny se od středu konstrukce směrem 

k volným koncům sedel mění. Tloušťka klesne z 22,5cm na 6cm a výška postupně vzroste 
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z 6,83m na 12,27m. Konce sedel (laloky) jsou po obvodu ořezány rovinou, která svírá 

s vodorovnou rovinou úhel 60° a začíná od přímky spojující základny po sobě následujících 

žeber. Jednotlivé základny leží v místech vrcholů osmiúhelníku se stranami dlouhými 13,58m 

(viz Obrázek 10) 

 

 

Obrázek 10: Oceánografické muzeum: Půdorys a řez konstrukce [10] 

Pro dřevěné bednění bylo použito rovné borové řezivo délky 2m a šířky 8,5cm, které se 

podepřelo vzájemně propojenými podpěrnými věžemi (viz Obrázek 11). Pro stavbu věží se 

použila trubková struktura o modulu 1,5m x 1,5m x 1,5m, kdy na vrcholu věží se umístily 

svorky umožňující vyrovnání řeziva do požadované polohy. Výztužná síť skořepiny se skládala 

z rovných tyčí Ø8 mm ve vzdálenostech 15cm v obou kolmých směrech k ose sedel. Celá 

konstrukce je postavena ze stříkaného vláknobetonu (Cement – CEM II BM 42,5 (ASLAND) 

300 kg/m3; poměr W /C 0,5 ; maximální velikost kameniva 10mm; vlákna DRAMIX ZP 305 

50 kg/m3 a pevnost betonu fck,28d = 30MPa). Proces nanášení betonu zahrnoval několik částí, 

nejdříve se vybetonovaly žebra a až poté samotné laloky [10]. 
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Obrázek 11: Oceánografické muzeum ve Valenci: Vedlejší budova během 

výstavby a po výstavbě [11] 

Parabolická konstrukce neboli translační plocha, přenáší zatížení v konstrukci pomocí 

tlakového a tahového namáhání. Tlakové působení se odehrává ve směru paraboly a tahové 

působení ve směru hyperboly (viz Obrázek 12). Zmíněný typ konstrukce je též velmi výhodný, 

co se týče bednění. Není potřeba vytvářet složitě zakřivené dílce. Bednění lze, při správném 

navržení konstrukce, vyskládat z řady rovných desek.  

 

Obrázek 12: Síly v hyperbolickém paraboloidu [12] 

 

2.1.4. KREMATORIM MEISO NO MORI 

Meiso no Mori, neboli les meditace, se nachází blízko jezírka v Gifu (Tokyo). Střešní 

konstrukce krematoria je navržena pomocí konvexních a konkávních křivek tak, aby uvnitř 

struktury vznikaly minimální ohybové momenty a konstrukce projevovala jen malé deformace. 

Skořepina o rozloze 2270m2 je pouhých 200mm tlustá a podepírá ji celkem 12 štíhlých 
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"stromových" sloupů sahajících do výšky 11,5m, uvnitř kterých vede dešťové potrubí. Šířka 

sloupů v dolní části činní 0,4m a v horní části 3,3m. Střešní konstrukce je z vnější strany 

chráněná povlakem z uretanové pryskyřice, zatímco vnitřní povrchy jsou opatřeny vrstvou 

tepelně izolační malty. Po obvodu smuteční síně je vytvořena skleněná konstrukce o tloušťce 

19mm. [13] 

 

Obrázek 13: Smuteční obřadní síň Meiso no Mori [14] 

Bednění skořepiny se realizovalo pomocí tradičních technik japonského zpracování dřeva. 

Bednění sloupů bylo rozděleno do 3 částí, které se následně spojily a vznikl tak plynulý tvar 

sloupů. Střešní konstrukce se bednila za pomoci systému křížem orientovaných dřevěných 

nosníků na nichž byly uloženy dřevěné desky. 

 

Obrázek 14: Meiso no Mori: bednění střešní konstrukce [15] 

Po sestavení bednění se opatrně vložila zahnutá ocelová výztuž. Pro horní i spodní povrch 

skořepiny se vyztužily pruty o Ø13mm po 100mm. Svislá výztuž ve sloupech se skládala ze 

zakřivených tyčí a ocelové trubky. Pro zakřivené tyče o průměru Ø13mm se ve vrcholu zvolila 

osová vzdálenost 200mm. Mezi svislé tyče se vložila ocelová trubka Ø216mm, v jejíž horní 

části se zapustily závrtné šrouby o Ø22mm po 200mm. Konec trubky se uzavřel ocelovou 
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deskou o tloušťce 16mm. Vodorovnou výztuž ve vrcholu sloupu tvořila obvodová kruhová 

výztuž Ø13mm po 200mm, která se u horního konce sloupu zahustila na osovou vzdálenost 

100mm. Středová část sloupu byla z vnější části obepnuta pletivem o Ø2,6 mm s oky 50x50 

mm. Vodorovná výztuž mimo jiné zajišťovala polohu svislé výztuže [14]. 

  

 Obrázek 15: Meiso no Mori: výztuž konstrukce [16] 

Betonáž střechy se prováděla celkem v pěti etapách, aby nedocházelo k stékání betonu ze 

zakřivených částí. Podobu sloupů a střešní konstrukce po odbednění lze vidět na Obrázek 16 

[15]. 

  

Obrázek 16: Meiso no Mori: pohled na odbedněnou konstrukci [15] 
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2.1.5. CELNÍ BUDOVA V GLANERBURGU 

Zastřešení celní budovy v Glanerburgu je vyřešeno pomocí tenké skořepinové konstrukce ve 

tvaru lomenice. Skořepina o tloušťce 8cm, která v řežu připomíná písmeno V , spočívá na 2 

paralelních portálových rámech o 10 polích, kde osová vzdálenost jednotlivých polí činí 9m. 

Střešní konstrukce je dále na každém konci budovy překonzolována o 4,5m. Výška lomenice 

je zvolena přibližně 0 ,72m a sklon mezi jednotlivými "deskami" na 29,7 %. Od konce 

portálových rámů se skořepina zalamuje směrem vzhůru (délka zalomené části cca 0,835 m ). 

Tento finální ohyb je zesílen podél volného kraje, a proto se výztuž kladla v 5 vrstvách. 1. a 5. 

vrstva měly absorbovat příčné momenty, 3. vrstva byla navržena pro pokrytí smykového napětí, 

2. a 4. řada zastupovala hlavní výztuž v podobě přímých tyčí. Pro ostatní vrstvy (vyjma 2. a 4.) 

se použily zalomené tyče [17]. 

 

Obrázek 17: Glanerbrug celnice [17] 

Konstrukce ve tvaru lomenice jsou velmi efektivní, co se týče přenosu zatížení a prostorové 

tuhosti. Díky "roztažení" hmoty dále od osy průřezu, disponují velkým ramenem vnitřních sil 

(viz Obrázek 18) a tedy i velkou ohybovou únosností. Stabilizace proti vybočení v podélném 

i příčném směru je zajištěna tvarovým řešením. Zatížení ze skořepiny ve tvaru lomenice se 

přenáší do portálového rámu, odkud se dostane do základové konstrukce. Oproti jiným tvarům 

skořepin se lomenice vyznačují o něco větší spotřebou betonu (větší tloušťkou). 
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Obrázek 18: Roznos působícího zatížení v lomenici 

2.2. DĚLENÍ SKOŘEPIN PODLE KŘIVOSTI 

Gaussova křivost K je jeden z prostředků, jak lze skořepiny popsat a rozdělit. Pro její popsání 

využíváme tzv. hlavní křivosti plochy: κ1 a κ2, respektive jejich poloměrů R1 a R2. (κ1 a κ2 jsou 

extrémní hodnoty křivosti křivek hlavních osových řezů plochy). Pokud je výsledná křivost 

kladná, může se jednat o konstrukci zcela tlačenou nebo taženou. 

 

𝐾 =  𝜅  ∙ 𝜅  =
1 

𝑅  
∙

1 

𝑅  
 

 

Mezi plochy s nulovou Gaussovou křivostí (K = 0 ) se řadí skořepiny jednoho zakřivení. Jako 

příklad lze uvést parabolický válec nebo cylindroid (viz Obrázek 19).Tyto konstrukce se 

vyznačují tím, že pouze jedna z křivek je zaoblena (R ≠ 0 → κ ≠ 0 ) a druhá je přímá (R = ∞ → 

κ = 0 ). Ke vzniku zakřivené plochy dochází tak, že zaoblenou křivku táhneme po rovné řídící 

křivce.  

 

Obrázek 19: Plochy s nulovou Gaussovou křivostí: a) parabolický válec, 

b) cylindroid [18] 

a) b) 



 

24 
 

Plochy s kladnou Gaussovou křivostí (K > 0 ) zahrnují část tzv. skořepiny dvojího zakřivení. 

Tato skupina se vyznačuje tím, že obě křivky vytvářející zakřivenou plochu jsou zaoblené, 

a zároveň tvořící i řídící křivka jsou shodné a mají stejné znaménko zakřivení. Vzniká tak 

translační plocha, kdy táhneme zaoblenou tvořící křivku po zaoblené řídící křivce. Tento druh 

plochy je velmi oblíbený ve stavebnictví. Jako příklad lze uvést eliptický paraboloid (viz 

Obrázek 20), rotační paraboloid nebo kupoli.  

 

 Obrázek 20: Plocha s kladnou Gaussovou křivostí: eliptický paraboloid [18] 

Plochy se zápornou Gaussovou křivostí (K < 0 ) zahrnují další část již zmíněných skořepin 

dvojí křivosti. Nyní nemají obě křivky shodné znaménko křivosti. Jedna z křivostí je kladná 

a druhá záporná. V praxi se využívají buď v podobě jednodílného rotačního hyperboloidu nebo 

hyperbolického paraboloidu (sedlové plochy).  

 

Obrázek 21: Plochy se zápornou Gaussovou křivostí: a) hyperbolický paraboloid 

(sedlová plocha), b) hyperbolický paraboloid, c) jednodílný rotační hyperboloid, 

d) jednodílný rotační hyperboloid [18] 

Pro tvorbu hyperbolického paraboloidu lze zvolit dvě cesty. Výsledné podoby můžeme docílit 

buď tažením paraboly po hyperbole (řídící přímce) (viz Obrázek 21a), nebo pomocí dvou 

skupin přímek (obě skupiny přímek jsou mimoběžné a každá přímka z jedné soustavy protíná 

všechny přímky z druhé soustavy) (viz Obrázek 21b). Jednodílný rotační hyperboloid se 

využívá např. pro chladící věže elektráren. Lze jej získat dvojím způsobem. U prvního způsobu 

a) b) c) d)
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docílíme konečné podoby díky rotování přímky okolo osy budoucího prvku (viz Obrázek 21c), 

u druhé možnosti necháme místo přímky rotovat hyperbolu (viz Obrázek 21d) [19]. 

2.3. ROZDĚLENÍ PODLE NAMÁHÁNÍ 

Tlustostěnná skořepina představuje konstrukci, u které je tloušťka skořepiny h srovnatelná 

s poloměrem křivosti Rmin. Neplatí Kirchhoffova hypotéza tenkých desek (viz kapitola 3.2). 

Nemůžeme zanedbat normálová napětí kolmá ke střední ploše skořepiny a nelze zanedbat vliv 

smykových napětí na normály. Rozložení napětí po výšce průřezu je nelineární. Návrh vychází 

z Mindlinovy teorie, která se liší od Kirchhoffovy teorie. Řešení těchto konstrukcí je velmi 

komplikované, a proto se využívá metody konečných prvků (MKP). Můžeme je nalézt v podobě 

železobetonových (ŽB) vodojemů nebo ŽB přehradních nádrží. 

Tenkostěnné skořepiny jsou tenké konstrukce, pro něž je charakteristická malá tloušťka 

h v porovnání s poloměrem křivosti Rmin. Pro tenké a velmi tenké skořepiny platí Kirchhoffova 

hypotéza tenkých desek (viz kapitola 3.2). Díky tomu můžeme u nich zanedbat normálová 

napětí kolmá ke střední ploše skořepiny, což vede k lineárnímu rozložení napětí po průřezu. 

Samotný výpočet těchto skořepin je podstatně jednodušší, než tomu je u tlustostěnných 

skořepin. Ve stavebnictví se užívají v podobě vysokých ŽB komínů, velkorozměrových ŽB 

nádrží nebo jako ŽB chladící věže.  

Nelineární tenkostěnné skořepiny jsou velmi tenké konstrukce. Jejich deformace je 

srovnatelná s tloušťkou skořepiny. Kvůli své malé tloušťce je velmi důležité brát v potaz již od 

samotného návrhu možné geometrické imperfekce. Analytické řešení je velmi složité, a proto 

se i zde využívá MKP.  

Posledním zástupcem jsou tzv. membrány. Jedná se o tenké skořepinové konstrukce, u nichž 

se nevyskytují žádné vnitřní momenty (ohybové ani kroutící). Přenos zatížení se uskutečňuje 

pouze prostřednictvím normálových sil, popřípadě smykovými silami, díky čemuž je rozložení 

napětí lineární po průřezu skořepiny. Více viz kapitola 3.3 [19]. 

3. METODIKA NÁVRHU TENKÝCH SKOŘEPIN 

Návrh a samotné pochopení skořepinových konstrukcí prošly za mnohá léta velkým vývojem. 

Při návrhu konstrukce je nezbytně nutné uvážit typ skořepiny, materiál, z něhož je vyroben, 

a okrajové podmínky. Zakřivení skořepinových konstrukcí způsobuje příznivé rozložení 
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vnitřních sil, proto je možné i přes malou tloušťku konstrukce přenášet zatížení na velké 

rozpony. Návrh železobetonových skořepin se podstatně liší od návrhu železobetonových 

konstrukcí. Jako největší rozdíl lze uvést ohybovou únosnost. Kvůli malé tloušťce se dá 

u skořepin jen těžko mluvit o ohybové únosnosti. 

3.1. VÝVOJ NÁVRHU SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ 

V rámci vývoje skořepinových konstrukcí se objevilo několik specifických odvětví jejich 

návrhu. Každý z nich byl typický v určitém období. Délka období byla často spojena s činností 

architekta (inženýra), který daný způsob návrhu propagoval. Jako nejstarší skupinu lze uvést 

tzv. Analyticky získané tvary skořepin. Ty se prosadily již v 30. letech minulého století. Mezi 

významné architekty (inženýry), jež se zasloužili o jejich rozvoj, se řadí např. Félix Candela, 

Anton Tedesko nebo Pier Luigi Nervi. Všechny tyto skořepiny byly navrženy, spočítány 

a postaveny za pomoci matematických vzorců bez jakýchkoliv novodobých digitálních 

a výpočetních programů. Celý povrch konstrukce byl tedy potřeba nejdříve matematicky 

popsat, aby bylo následně možné danou konstrukci spočítat. Při výstavbě se využívalo klasické 

dřevěné bednění, kdy konstrukce byly vybedněny pouze z přímých prvků. Proces návrhu 

konstrukce byl nejenom náročný na samotné matematické vyjádření tvaru, na materiálové 

zdroje, ale i na samotný čas.  

 

  Obrázek 22: Analytický tvar skořepiny: Félix Candela - Los Manantiales 

(Mexiko) [20]  
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Technika experimentálně získaných tvarů skořepin se objevila o něco později, až v 50. letech 

minulého století. Mezi hlavní charakteristiky patřily zátěžové zkoušky prováděné na 

zmenšených modelech, které určovaly výslednou podobu konstrukce. Poznatky získané ze 

zátěžových zkoušek byly poté použity pro návrh betonové konstrukce v plném měřítku. Oproti 

“analytickým skořepinám“ se mnohem lépe vypořádaly s gravitačním zatížením, jelikož toto 

působení hrálo velkou roli již při samotných experimentech. Jednou z nevýhod těchto skořepin 

bylo jejich o poznání těžší analytické popsání než u předcházející skupiny. Tato skutečnost 

učinila návrh a samotnou výstavbu zase o krok složitější.  

 

Obrázek 23: Experimentální tvar skořepiny: ukázka modelů Heinze Islera [21] 

S rozvojem nových technologií vznikly v 90. letech tzv. Digitálně získané tvary skořepin. 

S novými technologiemi přišly i nové možnosti. Návrh skořepin již nebyl zaměřen pouze na 

úsporu materiálu a proveditelnost, ale do popředí se dostaly i požadavky na estetiku a funkčnost.  

 

Obrázek 24: Digitální tvar: Meiso No Mori – Krematorium [15][22] 
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Díky digitálním technologiím, jako jsou CAD programy, již nebyly kladeny skoro žádné meze 

při navrhování. Není potřeba primárně hledat tvary, které by bylo možné matematicky nebo 

experimentálně popsat. Tato skutečnost posunula výpočet a výstavbu na další úroveň, a proto 

se stavební proces stal znovu o poznání náročnější. Nejenom že pro samotný návrh je potřeba 

více zkušených lidí, ale i samotné konstrukce nezadržitelně posouvají hranice proveditelnosti 

na maximum [21]. 

V současné době se využívají zejména výše zmíněné digitální tvary skořepin, avšak můžeme 

se stále setkat i s ručním ověřením rozměrů a sil jednodušších částí konstrukce. Návrh a chování 

tenkých skořepin je popsán pomocí ohybové a membránové teorie v následujících kapitolách.  

3.2. OHYBOVÁ TEORIE SKOŘEPIN 

Současná podoba návrhu využívá parametr ζ , který představuje vzdálenost bodu Q od 

střednicové roviny (viz Obrázek 25). Bod Q je libovolný bod nacházející se ve skořepinové 

konstrukci mimo střednicovou plochu. Díky parametru ζ jsme schopni rozvinout posuny 

a  napětí v mocninové řady. Jestliže budeme uvažovat pouze první dva členy řady, tj. absolutní 

a lineární vzhledem k ζ , dojdeme k tzv. ohybové teorii skořepin. Ta využívá poznatky 

Kirchhoffovy teorie tenkých desek (viz níže). Pokud při výpočtu využijeme pouze absolutní 

členy, výpočet se stává nezávislý na parametru ζ . V tomto případě mluvíme o tzv. membránové 

teorii skořepin (viz kapitola 3.3) [23]. 

 

Obrázek 25: Parametr ζ [23] 

Ohybová teorie se používá ve chvíli, kdy nelze zaručit přenos působícího zatížení pouze pomocí 

normálových vnitřních sil. V konstrukci se objevují též ohybové a kroutící momenty 

(posouvající síly), které jsou pro skořepiny nepříznivé, jelikož ohybová tuhost skořepiny je 
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velmi malá (𝐸 ∙ 𝐼 = 𝐸 ∙ 1 /12 ∙ 𝑏 ∙ ℎ  ≅ 0 ). S tímto jevem se můžeme setkat například 

v oblasti podpor, kdy je skořepině částečně bráněno ve volném natočení. Oblast podpory 

můžeme označit za tzv. poruchové místo (více poruchových oblastí viz kapitola 3.3). 

 

Obrázek 26: Ohybový stav skořepiny [24] 

Při výpočtu tenkých skořepinových konstrukcí můžeme vycházet z tzv. Kirchhoffovy hypotézy 

tenkých desek, jejíž předpoklady jsou: 

1. Normály ke střednicové ploše skořepiny přejdou po deformaci opět v normálu 

zdeformované střednicové plochy. Vzdálenost mezi body ležícími na téže normále se 

deformací skořepiny nemění (viz Obrázek 27) 

2. Normálové napětí σn (orientované do směru normály n) je oproti složkám působícím 

rovnoběžně se střednicovou plochou zanedbatelné. 

3. Deformace jsou v porovnání s tloušťkou malé. [23] 

 

Obrázek 27: Ukázka normály před deformací a po deformaci [24] 
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Těchto předpokladů lze využít díky tomu, že pro tloušťku tenké skořepiny platí stejná 

"pravidla" jako pro desku spočítanou pomocí Kirchhoffovy teorie. Je potřeba zdůraznit, že daný 

postup výpočtu bude platit pouze pro tenké skořepiny splňující podmínku 𝜆 = ℎ /𝑅 ≪ 1 (h je 

tloušťka skořepiny a R je minimální poloměr křivosti).  

Výpočet skořepinových konstrukcí dle ohybové teorie zahrnuje vyjmutí nekonečně malého 

elementu dané konstrukce. Na tomto malém elementu se snažíme vyjádřit pole posunutí (jak se 

daný bod posune, respektive pootočí oproti původní poloze), geometrické rovnice (jak se daný 

prvek zdeformuje – využíváme jak "stěnový efekt", tak i "deskový efekt"), vnitřní síly (vliv 

nejenom normálových sil, ale i posouvajících sil a momentů), rovnice rovnováhy (využíváme 

silové podmínky rovnováhy a podmínky rovnováhy momentů) a v neposlední řadě parametry 

potenciální deformace (udávají fyzikální vztah mezi vnitřními silami a parametry deformace). 

Přesné odvození všech tento poznatků, lze nalézt v [23]. Po konečných úpravách a odvozeních 

se dostaneme k následujícím závislostem: 

𝑛  =
 ∙  

   
∙ 𝜀  + 𝜈 ∙ 𝜀     (1) 𝑛  =

 ∙  

   
∙ 𝜀  + 𝜈 ∙ 𝜀     (2) 

𝑛 =
 ∙  

 ∙(   )
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Můžeme si povšimnout, že se v daných rovnicích nevyskytuje parametr Rxy ani veličiny řádu  

λ = h /R  a menší. Díky orientaci souřadnicových křivek do hlavních směrů křivosti lze parametr 

Rxy vyloučit (Rxy = 0). Při návrhu uvažujeme pouze konstrukce, pro něž platí, že λ = h /R <<1, 

a proto členy tohoto a nižšího řádu v rámci zjednodušení vylučujeme. Jak již bylo dříve 

zmíněno, v parametrech deformace se ukrývá jednak "stěnový efekt" (εx, εy, γ – délkové 

a úhlové změny ve střednicové ploše: ζ = 0) a "deskový efekt" (χx, χy, τ – změny střednicové 

plochy způsobené ohybem a kroucením skořepiny). Rovnice tedy obsahují osm silových a osm 

deformačních parametrů, avšak k popisu pole stačí znát pouze šest deformačních parametrů (ε1, 

ε2, γ , χ1, χ2, τ ), k nimž existuje šest silových faktorů (nx, ny, t , mx, my, 2k). Poznatky takto 

získané se s výhodou využívají u deformační a silové metody. Vyjádření hledaných veličin 

t a 2k:  

𝑡 = 𝑛 −
 

  
= 𝑛 −

 

  
=

 ∙  

 ∙(   )
∙ 𝛾        (9 ) 
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2𝑘 =
 

 
∙ 𝑚 + 𝑚 =

 ∙   

∙(   )
∙ 𝜏        (10) 

K samotnému návrhu skořepiny můžeme přistupovat pomocí dvou metod, a to deformační 

metody nebo silové metody: 

Deformační metoda používá jako primární neznámé posuny u , v , w bodů ležících na 

střednicové ploše. Tyto posuny získáme integrací tří statických rovnic (u nichž vyloučíme 

posouvající síly qx a qy pomocí momentových podmínek) a zbylé neznámé nx, ny, nxy, nyx, mx, 

my, mxy, myx vyjádříme jako funkce posunů u , v , w pomocí geometrických a fyzikálních rovnic. 

Pro každý posuv (u , v , w) získáme jednu diferenciální rovnici osmého řádu.  

U silové metody jsou hlavními neznámými silové faktory nx, ny, t , mx, my, k . I zde využíváme 

tři statické rovnice (obdobně u nich vyloučíme posouvající síly), avšak tyto rovnice je potřeba 

doplnit třemi rovnicemi kompatibility (neznámé: εx, εy, γ , χx, χy, τ). Dále je potřeba v rovnicích 

kompatibility nahradit šest parametrů deformace (εx, εy, γ , χx, χy, τ) za šest silových faktorů (nx, 

ny, t , mx, my, k). Při využití této metody nakonec opět dojdeme k diferenciální rovnici osmého 

řádu. 

Jako poslední metodu lze uvést tzv. smíšenou metodu, která se v ohybové teorii skořepin 

nejvíce ujala. Ve smíšené metodě využíváme jednu rovnici rovnováhy (obdoba deskové 

rovnice) a jednu rovnici kompatibility (obdoba stěnové rovnice), v nichž vystupují pouze dvě 

neznámé (průhyb w a funkce napětí F). Z těchto rovnic dostaneme, obdobně jako u silové 

a  deformační metody, diferenciální rovnice osmého řádu [23]. 

Jelikož jsou všechny tři metody poměrně náročné na čas a na samotný výpočet, technická praxe 

si vyžádala určitá zjednodušení a vznikla tak tzv. technická teorie skořepin. Tato teorie 

zanedbává vliv tečných posunů u1 a u2 ve střednicové ploše na pootočení normály. Technická 

teorie přijímá dva předpoklady: geometrický předpoklad → nxy = nyx, mxy = myx a fyzikální 

předpoklad → ν ≈ 0 . Jednotlivé rovnice se tím podstatně zjednoduší a celý výpočet se stane 

přijatelnějším. 

Ohybovou teorii tenkých desek lze shrnout do následujících bodů: 

 Řešení skořepinových konstrukcí je velmi náročné, a proto k výpočtu využíváme tzv. 

metodu konečných prvků (MKP). 

 Od zatížení vznikají ve skořepině nejenom normálové síly, ale i posouvající síly 

a momenty (kroutící a ohybové). 
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 Deformace skořepiny popisujeme pomocí vektoru posunutí (u , v , w). 

 Každý bod skořepiny je popsán deseti vnitřními silami ("stěnové síly" – nx, ny, nxy, nyx 

a "deskové síly" – mx, my, mxy, myx).  

 Pro každý vyjmutý element konstrukce existuje 5 podmínek rovnováhy - 3 silové a 2 

momentové (momentová podmínka k normále střednicové plochy 𝑛 ⃗ je identicky 

splněna). 

 Deformační parametry lze zapsat pro přetvoření střednicové plochy (ζ = 0; εx, εy, γ) 

a pro obecné přetvoření zahrnující vliv ohybu a kroucení (ζ ≠ 0; χx, χy, τ). 

 Výsledné rovnice obsahují osm silových a osm deformačních parametrů.  

Vliv nedokonalostí (počáteční geometrické, složení směsi, teplotní vlivy) na výsledné vlastnosti 

skořepin ještě není zcela prozkoumán. Skořepiny jsou kvůli své malé tloušťce a velkému 

rozpětí velmi náchylné na veškeré nedokonalosti, které mohou mít velký vliv na jejich 

konečnou pevnost. Vlivem tvaru a velikostí lokálních geometrických imperfekcí v tenkých 

betonových skořepinách se zabývá např. [1]. Složení betonové směsi zcela ovlivňuje chování 

konstrukce. Je potřeba navrhnout směs, která nebude na zakřivených částech bednění stékat 

a zároveň nebude docházet k separaci jednotlivých složek. Podíly jednotlivých materiálů 

rovněž ovlivňují smršťování konstrukce. I změna teploty v dané lokalitě může v konstrukci 

vyvolat velké ohybové momenty, které jsou pro skořepiny nežádoucí. 

3.3. MEMBRÁNOVÁ TEORIE SKOŘEPIN 

Membránový stav skořepiny je jev, kdy v konstrukci vznikají pouze normálové síly působící 

v ploše skořepiny (nx, ny, nxy) (viz Obrázek 29). Díky malé tloušťce konstrukce jsou působící 

ohybové momenty velmi malé a je možné je za určitých podmínek zanedbat, viz níže. 

V konstrukci tedy nastává tzv. membránový stav napjatosti, který je dán zatížením, geometrií 

a okrajovými podmínkami. Platí též, že v jakémkoli vnitřním bodě se počet podmínek 

rovnováhy rovná počtu neznámých (neplatí u ohybové teorie skořepin) [23]. Všechna tato 

zjednodušení platí pouze v případě, kdy jsou splněny následující podmínky: 

1. Tloušťka konstrukce ani poloměr křivosti se náhle nemění. 

2. Zatížení kolmé ke konstrukci je rovnoměrné, bez bodově působících sil a bez skokových 

změn. 

3. Síly působící na skořepinu musí být ve směru tečen ke střední ploše. 

4. Křivost střední plochy skořepiny a poloha středu křivosti se mění spojitě. 
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Pokud nejsou výše zmíněné požadavky splněny, dochází v konstrukci ke vzniku ohybu a krutu 

a konstrukce se dostává do tzv. momentového (ohybového) stavu napjatosti [19]. Možné 

případy jsou uvedeny na Obrázek 28:  

 

Obrázek 28: Poruchy membránové napjatosti [23] 

1. Skokové změny křivosti střednicové plochy (řez a – a). 

2. Místo nespojitosti složek zatížení či jejich derivací (řez b – b). 

3. Náhlé změny tuhosti skořepiny (řez c – c). 

4. Prudké zlomy střednicové plochy (řez d – d). 

5. Okraje skořepiny (řez e – e). 

Jako další poruchová místa lze uvést oblasti v blízkosti otvorů, koncentrovaných zatížení nebo 

prudkých změn tloušťky. Tato místa označujeme jako místa poruchy membránové napjatosti 

a snažíme se jim při návrhu vyvarovat. Poruchy membránové napjatosti se vyšetřují ve dvou 

krocích. Nejdříve řešíme celou skořepinu pomocí membránové teorie, avšak toto řešení splňuje 

pouze některé okrajové podmínky. V druhém kroku je potřeba vyřešit ohybovou teorii, která 

bude vyhovovat všem okrajovým podmínkám.  

Ve statických rovnicích neuvažujeme členy vyjadřující ohybové a kroutící účinky, což jsou 

ohybové a kroutící momenty (mx = my = mxy = 0) a posouvající síly (qx = qy = 0). Jako odezva 

na působící zatížení vznikají v konstrukci pouze normálové síly (nx, ny, t) (viz Obrázek 29). 

Pro tři vnitřní síly existují právě tři podmínky rovnováhy. Jedná se tedy o staticky určitou úlohu. 

Na rozdíl od ohybové teorie výsledné rovnice zde tvoří diferenciální systém čtvrtého řádu 

(membránová teorie je tedy podstatně jednodušší po matematické stránce) [23]. 
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Obrázek 29: Membránový stav skořepiny [24] 

 

4. KONSTRUKČNÍ NÁVRH GEODOMU 

4.1. POPIS OBJEKTU A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Původní záměr byl navrhnout geodům podle předlohy, viz obrázky níže. Výška konstrukce 

zůstala přibližně stejná (cca 5700mm, vzorový geodům 6900mm), zachován zůstal i střešní 

prosklený světlík a vnější prosklené průčelí, avšak pro účel diplomové práce byl pozměněn tvar 

konstrukce na kupoli. Ačkoliv je původní geodům postaven z dvouvrstvé skořepiny o celkové 

tloušťce 23cm (interiérová skořepina tlustá 3,5cm, vnější 7,5cm a prostor mezi nimi je vyplněn 

PUR pěnou tloušťky 12cm), zvolila jsem jednovrstvou konstrukci o celkové tloušťce 24cm 

(železobetonová skořepina tloušťky cca 10 cm z vnitřní strany izolovaná hydroizolací 

a tepelnou izolací tloušťky 13cm). Přesný popis konstrukce viz níže. 
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Obrázek 30: Původní předloha geodomu [25] 

Navrhovanou stavbou je tenká železobetonová skořepina ve tvaru kupole, jejíž výška činí 

5,755m a poloměr 5,05m. Kupole nedisponuje žádnými jinými vnitřními nosnými (opěrnými) 

prvky, než je samotná skořepinová konstrukce. V přední části je kupole svisle seříznuta (cca 

2m od původní okraje kupole) a ztužena pomocí železobetonového žebra. Průčelí je přes obě 

podlaží zcela vyplněno prosklením. Seříznut je též i vrchol kupole, který vyplňuje kruhový 

světlík o průměru 2m vsazený do železobetonového prstence. V zadní části geodomu se nachází 

vikýř vysoký 2,3m a široký 2,2m . Ve skořepině se nachází celkem 2 nadzemní podlaží, kdy 

2.NP v podobě dřevěné vestavby zaujímá pouze část půdorysu skořepiny. Vestavbu tvoří 

systém 4 dřevěných sloupků pevně ukotvených do základové desky a 4 dřevěných trámů 

kloubově uložených na bocích skořepiny. V 1.NP se nachází místnosti určené v běžnému 

pohybu (obývací pokoj a kuchyň s jídelnou), koupelna s WC a menší komora. Naopak 2.NP je 

využito čistě jako ložnice s šatnou. Vnitřní příčky jsou v celé skořepině uvažovány jako 

sádrokartonové. Světlá výška 1NP je navržena na 2,55m (této hodnoty dosáhne 0,3m od vnitřní 

hranice obvodové stěny), přičemž světlá výška 2.NP se směrem od obvodové konstrukce 

zvyšuje. Ve vzdálenosti cca 0,95m od okraje stěny dosahuje hodnoty 1,3m. Díky jednoduchým 

základovým poměrům je celá konstrukce založena na železobetonové základové desce 

o tloušťce 0,2m, která je po obvodě zesílena pomocí železobetonových žeber na výšku 0,5m. 

Základová deska přesahuje skořepinovou konstrukci o 0,5m na všech stranách. 

Železobetonová skořepinová konstrukce společně s čelním žebrem, vrcholovým prstencem 

a vikýřem je navržena z betonu C40/50 a oceli B500B. Na základovou konstrukce je využit 

beton nižší pevnosti, a to C25/30. 
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Obrázek 31: Schématický půdorys 1.NP navrhovaného geodomu 

 

Obrázek 32: Schématický řez navrhovaného geodomu 
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4.2. SPECIFIKACE 3D MODELU 

Za účelem přesného popsání chování skořepinové konstrukce byl v programu SCIA Engineer 

vytvořen 3D model, jehož rozměry korespondují s rozměry skutečné konstrukce. Pro určení 

spolupůsobení mezi základovou konstrukcí a základovou zeminou, bylo v programu vytvořeno 

geologické podloží shodné s reálným podložím v dané lokalitě. Model využívá metodu 

konečných prvků (MKP), jejíž přesnost závisí na velikosti zvoleného oka sítě. Pro výpočet byla 

zvolena síť s prvky 0,2m x 0,2m (přibližně odpovídá dvojnásobku tloušťky skořepiny) 

a v místech napojení různých konstrukcí (prvků modelu) se síť konečných prvků zahustila, aby 

se následně docílilo co nejpřesnějšího vykreslení vnitřních sil (jedná se o tzv. poruchová místa) 

 
Obrázek 33: MKP model skořepinové konstrukce 

Veškeré aplikované zatížení na konstrukci (vyjma vlastní tíhy prvků) bylo v programu 

zadáváno ručně. Celkem bylo vloženo 11 zatěžovacích stavů. Zadání obsahovalo klimatická 

zatížení (sníh, vítr, teplotu), užitné zatížení, stálé zatížení od podlahy a účinek smršťovaní 

zadávaný v podobě fiktivního teplotního zatížení. Skořepina byla celkem zatěžována ve 3 

směrech ("čelní", "zadní" a boční zatížení). Každý směr si vyžádal vlastní návrh rozmístění 

zatížení na skořepinové konstrukci (viz statický výpočet), jelikož zatížení sněhem i větrem se 

měnilo v návaznosti na natočení skořepiny. Ačkoliv program disponuje funkcí umožňující 3D 

generaci zatížení sněhem a větrem na povrch konstrukce, která sama navrhne a rozmístí 

zatížení, nebylo možno tohoto nástroje využít. SCIA nepodporuje 3D generaci na povrch 
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konstrukce, který je zakřivený ve dvou směrech, a proto se hodnoty zatížení zadávaly nejdříve 

kolmo na průmět skořepiny a posléze se pomocí programu přepočítaly (generovaly) kolmo na 

plochu konstrukce. Na obrázcích níže je uveden příklad zatížení sněhem a větrem zadávané na 

skořepinovou konstrukci. 

 

Obrázek 34: Zatížení sněhem na skořepinové konstrukce před generací (zeleně) a 

po generaci (oranžově) 

 

Obrázek 35: Čelní zatížení větrem na skořepinové konstrukci před generací 

(zeleně) a po generaci (oranžově) 

 

4.3. VÝSTUPY Z PROGRAMU SCIA ENGINEER 

Pro vykreslení vnitřních sil na skořepinové konstrukci se využily tzv. dimenzační momenty 

a návrhové normálové síly. Dimenzační momenty uvažují vliv nejenom ohybových momentů, 
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ale i kroutících momentů. SCIA Engineer celkem poskytla 4 různé dimenzační momenty (horní 

povrch i spodní povrch pro oba směry x, y) a 2 návrhové normálové síly (směr x i y). Na níže 

uvedených obrázcích si můžeme všimnout, že v místě napojení skořepinové konstrukce 

(potažmo i jejího žebra) na základovou konstrukcí vznikají poměrně vysoké hodnoty vnitřních 

sil. Tyto vysoké hodnoty sil vznikají proto, že SCIA Engineer zde uvažuje podepření 

konstrukce na velmi malé ploše, která má teoreticky nulové rozměry, což vede ke vzniku 

nereálných špiček. Do výše zmíněných oblastí však nelze vložit průměrovací pásy z důvodu 

zakřivené plochy skořepinové konstrukce, a proto výsledné hodnoty byly omezeny v programu 

ručně. Obdobný problém nastal i v místě napojení vnitřní dřevěné konstrukce (4 dřevěné trámy) 

na skořepinovou konstrukci.  

 

 

Obrázek 36: Rozložení dimenzačního momentu při horním povrchu skořepiny ve 

směru osy x 
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 Obrázek 37: Rozložení dimenzačního momentu při dolním povrchu skořepiny ve 

směru osy x 

Na Obrázek 38 (uveden níže) si můžeme všimnout, že ve skořepinové konstrukci vznikají 

poměrně vysoké hodnoty normálových sil. Největší vliv na jejich velikost má smršťování 

betonu kvůli malé tloušťce skořepiny. Při porovnání vnitřních sil skořepinové konstrukce bez 

uvážení smršťování (Obrázek 39) a s uvážením smršťováním se výsledné hodnoty zvětší 

přibližně třikrát. Daný rozdíl se týká nejenom návrhových normálových sil, ale i dimenzačních 

momentů. Na zmenšeném obrázku níže je pro porovnání uvedeno rozložení návrhové 

normálové síly bez uvažování vlivu smršťování (pro vykreslení byla využita jiná barevná škála, 

než je uvedena na Obrázek 38).  



 

41 
 

 

 

Obrázek 38: Rozložení návrhové normálové síly skořepiny ve směru osy y 

 

Obrázek 39: Rozložení návrhové normálové síly skořepiny ve směru osy y bez 

uvažování vlivu smršťování  
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Jelikož program SCIA Engineer neumí navrhnout a posoudit výztuž na konstrukci ve tvaru 

kupole, bylo na základě výsledného rozložení vnitřních sil nejdříve na skořepině určeno místo 

s nejtypičtějšími hodnotami, díky němuž se navrhnul základní rastr výztuže. Posléze se 

vyhodnotily nejvíce namáhaná místa (ať už co se týče momentů nebo normálových sil), ve 

kterých se následně ověřilo dostatečné množství výztuže. Obdobný postup byl využit i pro 

ostatní konstrukce. Návrh vyztužení a následné posouzení skořepinové konstrukce, čelního 

žebra a vrcholového prstence si vyžádaly vykreslení dimenzačních momentů a návrhových 

normálových sil. Jelikož se jedná o konstrukce namáhané tlakem/tahem a ohybem, posouzení 

proběhlo pomocí interakčního diagramu. Skořepinová konstrukce oproti ostatním prvkům 

roznáší působící zatížení jak do směru x, tak do směru y, proto se k ověření využily 2 interakční 

diagramy (pro každý směr jiný). Kvůli malé tloušťce (výšce průřezu) skořepina disponuje 

pouze "jednou řadou" výztuže v daném směru. Ve zbylých částech (žebro a prstenec) je 

uvažováno vyztužení při obou površích. Obrázek níže představuje interakční digram určený pro 

posouzení základního rastru výztuže skořepinové konstrukce. Na obrázku lze vidět barevně 

vyznačené body, jenž představují vnitřní síly ve zkoumaných oblastech při horním povrchu 

(vyznačeny kolečkem) a při spodním povrchu (vyznačeny trojúhelníkem). Dále si můžeme 

povšimnout, že některé body leží mimo hranici interakčního diagramu (čáru únosnosti). Pro 

dané oblasti byla následně navržena dodatečná výztuž ve formě příložek. 

 

Obrázek 40: Interakční diagram - základní rastr skořepinové konstrukce 
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Konstrukce vikýře je oproti výše zmíněným prvkům složena pouze z "rovných" částí nebo 

z částí zakřivených pouze v jenom směru, a proto SCIA Engineer umožňuje vykreslit rozložení 

nutné plochy výztuže, které lze využít pro návrh rozmístění výztuže. Nutná plocha výztuže 

představuje plochu, jenž respektuje nejenom statické požadavky, ale i konstrukční podmínky. 

Návrh se tedy omezil pouze na určení velikostí a vzdáleností profilů výztuže s respektováním 

výše uvedené nutné plochy výztuže, která představovala minimální hodnotu vyztužení. 

Posouzení výztuže ve vikýři provedl program již během výpočtu nutné plochy, a proto nebylo 

provedeno posouzení samostatně.  

Základová deska naopak představuje konstrukci namáhanou ohybem, a tudíž pro její návrh 

a následné posouzení postačilo vykreslit pouze dimenzační momenty. Posouzení ohybové 

výztuže základové desky bylo provedeno podle platných zásad s uvážením konstrukčních 

podmínek (viz statický výpočet). 

V tabulce níže můžeme vidět navrženou výztuž železobetonových konstrukcí. Konečnou 

podobu vyztužení lze najít ve výkresech (schématech) výztuže, které jsou uvedeny jako příloha. 

typ konstrukce poloha výztuže směr     základní rastr příložky 

skořepinová konstrukce 
jedna řada x Ø16 á 200 mm 

Ø16 á 200 mm 
Ø16 á 100 mm 

jedna řada y Ø16 á 200 mm Ø16 á 200 mm 

vikýř 

střecha 
horní povrch 

x 

Ø16 á 100 mm NE 
y 

spodní povrch 
x 

y 

stěny 
horní povrch 

x (vod.) Ø14 á 250 mm 

NE 
y Ø16 á 100 mm 

spodní povrch 
x (vod.) Ø14 á 250 mm 

y Ø16 á 100 mm 

spodní 
deska 

horní povrch 
x Ø14 á 250 mm 

NE 
y Ø16 á 100 mm 

spodní povrch 
x Ø14 á 250 mm 

y Ø16 á 100 mm 

čelní žebro celý průřez 
svislá 6 x Ø14 mm 

NE 
třmínky  

vrcholový prstenec celý průřez 
svislá 6 x Ø14 mm 

NE 
třmínky Ø6 mm 

základová konstrukce 
horní povrch 

x 

Ø10 á 200 mm 

Ø10 á 200 mm 

y Ø10 á 100 mm 

spodní povrch 
x Ø10 á 200 mm 

y Ø10 á 200 mm 

Tabulka 1: Výsledná navržená výztuž v jednotlivých konstrukcích 
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5. ZÁVĚR 

V rámci práce byla zpracována rešerše shrnující základní poznatky o železobetonových 

skořepinách. Na jejím základě je možné konstatovat, že ačkoli je na světe již postaveno mnoho 

skořepinových konstrukcí, nejsme zcela schopni ve všech oblastech předpovídat jejich chování 

(nedokonalosti, nekázeň, vnější vlivy, a jiné). Jako účinné tvary, co do působení a samotného 

využití vnitřního prostoru, se osvědčily kupole a hyperbolické paraboloidy. Skořepinové 

konstrukce mají mnoho výhod. Vynikají vysokým poměrem mezi pevností a hmotnosti, což 

znamená, že můžeme vytvořit silnou strukturu i při malém množství materiálu. Tato skutečnost 

též napomáhá k šetření přírodních zdrojů. Naproti tomu se jedná o velmi složitou konstrukci, 

u které je potřeba pečlivě dohlížet na proces výstavby, a to od samotného návrhu konstrukce až 

po dokončení stavby.  

Při návrhu konstrukcí se snažíme co nejvíce přiblížit stavu membránové napjatosti, kdy je velmi 

důležité správně odhadnout tzv. poruchová místa (skokové změny křivosti, koncentrované 

zatížení, v blízkosti otvorů, …), abychom byli schopni správně popsat chování skořepiny. Tato 

místa jsou velmi důležitá z hlediska návrhu, vznikají v nich velké ohybové momenty, které 

mohou výrazně ovlivnit výslednou podobu vyztužení konstrukce. V technické praxi se pro 

výpočet osvědčila tzv. metoda konečných prvků (pomocí výpočetních software), která je 

mnohem rychlejší a přesnější pro popsání vnitřních sil než ruční výpočet. 

Součástí práce je návrh železobetonové skořepiny kulovitého tvaru, která představuje nosnou 

konstrukci obytného geodomu. Pro návrh byl použit výpočetní program SCIA Engineer. 

Vytvoření modelu a následné zadání zatížení na skořepinovou konstrukci ve tvaru kupole 

v programu SCIA Engineer nese určitá úskalí. Program není schopen sám vypočítat a aplikovat 

zatížení od větru a sněhu na povrch konstrukce. Navíc české normy neobsahují podklad pro 

výpočet zatížení sněhem na konstrukci o tomto tvaru. Vyztužení a posouzení konstrukce muselo 

být provedeno ruční metodou, jelikož výpočetní software umožňuje vložení výztuže pouze do 

plochých ("rovinných") prvků. 

Díky vytvořenému modelu v programu SCIA Engineer se získala představa o rozložení 

vnitřních sil v navrhované skořepinové konstrukci. Navržený tvar konstrukce se dá považovat 

za efektivní, jelikož rozložení momentů a normálových sil je na konstrukci pravidelné a jejich 

hodnoty vycházejí poměrně malé. Na konstrukci se též projevila výše zmíněná poruchová místa 

(napojení vrcholového prstence a zadního vikýře na skořepinovou konstrukci nebo napojení 

skořepiny na základovou desku). Pouze lokálně zde hodnoty vnitřních sil dosahují podstatně 
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vyšších hodnot. Pro zachycení všech působících sil byla do daných oblastí navržena dodatečná 

výztuž v podobě příložek. Posouzení skořepinové konstrukce proběhlo pomocí interakčního 

digramu. Celkem bylo využito 5 různých digramů (2 diagramy pro základní rastr, 2 diagramy 

pro posouzení prvních příložek a 1 diagram pro posouzení druhých hustších příložek).  

Konstrukce byla navržena na požadavky mezních stavů únosnosti. Mezní stavy použitelnosti 

nebyly vzhledem k numerické náročnosti řešení v rámci této práce podrobněji ověřovány. 
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