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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je provedení návrhu a posouzení zastřešení tvaru kopule. 
Úvodní kapitoly jsou věnovány návrhu samotné geometrie kopule s důrazem na její 
modifikaci pro účely optimalizace tvaru a struktury. Následující kapitoly popisují 
konstrukční řešení detailů a celkový postoj k problematice. Závěrečné kapitoly zhodnocují 
vlastní návrh konstrukce, porovnávají možné alternativy a dávají odpověď na otázky, které 
vznikaly v průběhu práce. 

  
Klíčová slova 
diskretizace prostoru, geodetická sféra, numerický model, hypotéza porušení 

  
  

Abstract 
The subject of the bachelor thesis is design and assessment of the timber dome. The opening 
chapters are devoted to design geometry of dome itself with focus on its modification for the 
purpose of the shape and structure optimizing. The following chapters describe the 
structural design details and overall attitude to the issue. The final chapters value custom 
design structures, compare alternatives and provide answers to questions formed in the 
thesis. 
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2. GEOMETRIE KOPULE 
2.1. PROČ PRÁVĚ... 

Existuje několik pohledů na problematiku staveb. Ať už mluvíme o stavbě v duchu 
architektonickém nebo konstrukčním, vždy bude snaha se vydat cestou, která hledá spojnici 
zájmů obou pohledů. Jako možným řešením může být interpretace skrze fyzikální a přírodní 
vědy. Mějme těleso, prozatím specifikované pouze požadavkem na energetickou nenáročnost 
a stabilitu, které bude reprezentovat stavbu. Takové těleso, vzhledem k požadavkům, bude 
mít co možná nejoptimálnější poměr svého objemu a obsahu. Není známé jiné těleso, které 
tento požadavek splňuje lépe, než koule. Koule oproti jiným tělesům mezi plochami s daným 
obsahem uzavírá největší objem. V přírodě toto můžeme spatřit ve formě kapek, kdy 
povrchové napětí kapaliny docílí přesně takového výsledku. Pro požadavek stability se 
můžeme podívat na jedny z nejstabilnějších molekul. Například molekula C60 tvořená 60-ti 
atomy uhlíku. Jednak velice stabilní vzhledem k tomu, že každý uhlík má zcela rovnocenné 
postavení a lze předpokládat rovnoměrné rozložení napětí, ale také pro její nejsymetričtější 
a nejkulatější tvar. Je zjevné, kam se touto vylučovací metodou dostáváme. Přes velice 
krátkou filozofii a úvahu jsme si nastínili možné řešení architektonické i konstrukční skrze 
sférické stavby. Shrňme si však specifičtěji výhody, které sférické stavby přináší. 

• příznivé statické vlastnosti - křivost ve dvou směrech – tuhost 
• aerodynamicky příhodný tvar - vůči vlivu protékajícího okolního vzduchu 
• energetická nenáročnost - minimální povrch při maximálním objemu 
• proslunění prostoru - světlo plynule prosvětluje celý prostor 
• umělé osvětlení prostoru - stačí slabý světelný zdroj vlivem odrazu paprsku 
• nízká cena - sériovost výroby 
• lepší akustické podmínky - příhodné úhly dopadu a odrazu1 
• účinné větrání - princip solárního komínu 
• pohledová dominanta - přirozená avšak reprezentativní konstrukce 
• psychologické působení - subjektivně příjemný pocit uvnitř konstrukce 

 

2.2. MNOHOSTĚNY A PLOCHY VOLNÉHO TVARU 

Ve stavebním inženýrství jsme za dekády lidských civilizací téměř přímočaře kapitulovali 
na myšlenku stavby tvaru kostky. Nikterak zde nebudeme kritizovat velice strohou až 
nudnou myšlenku funkcionalismu, ale diskretizaci prostoru si jistě dovedeme představit 
poněkud zábavnější formou. Tvorbou dokonale hladké sférické stavby získáme mnoho 
výhod, bohužel téměř exponenciálně narůstají problémy, které souvisejí s její realizací. Proto 
se uchýlíme k menšímu zjednodušení problému a spojitou plochu sféry nahradíme sérií 
ploch dohromady tvořící mnohostěn tak, abychom se co nejvíce ke tvaru sféry blížili. Dále 
tedy bude při použití termínu sférický myšleno sférický zdiskretizovaný2. 

  

1 Při vhodném obkladu stěn – nejlépe kombinací s místy pohltivými a místy odrazivými. Např. 
aula Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. 

2  Typickým příkladem je fotbalový míč tvořený pravidelnými mnohoúhelníky tvořící kouli. 
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Pro tvorbu sférických konstrukcí existuje mnoho algoritmů. Jedním z nejelegantnějších  
je promítání vrcholů mnohostěnu na sféru a jejich následným spojením do mnohoúhelníků. 
Pro naši potřebu bude sféru představovat povrch koule.3  Velice krásnou a tvůrčí otázkou 
však zůstává, z kterého mnohostěnu a z kterého bodu v prostoru budeme promítat. 
Teoreticky existuje nespočet možností, ovšem vzhledem k výše položenému požadavku 
stability, která ruku v ruce prochází se symetričností, budeme hledat co možná 
nejpravidelnější tvar budoucí sférické plochy. Symetričnost bude, jak se později ukáže, 
představovat jen jakýsi bonus. Pokud chceme docílit budoucí pravidelnosti, je vhodné začít 
s pravidelným tělesem, mnohostěnem, kde centrum promítání bude v jeho těžišti. Pro 
následující práci bude potřeba definovat některé vlastnosti. 

Definice 2.1 Pravidelné mnohostěny jsou tělesa, jejichž všechny stěny jsou shodné pravidelné 
mnohoúhelníky a jehož vrcholy mají stejnou valenci. 

Definice 2.2 Valence vrcholu je počet hran (stěn), které vycházejí z tohoto vrcholu  
(označíme ji q). 

Definice 2.3 Stupeň stěny nazýváme počet hran (vrcholů), které náležejí jedné stěně 
(označíme ho p). 

Definice 2.4 Dvojice čísel {p;q} se nazývá Schläfliho symbol.  

Definice 2.5 Mnohostěn je konvexní právě tehdy, když všechny jeho stěnové úhly mají velikost 
menší než 180°. 

Definice 2.6 Mnohostěn je nekonvexní (konkávní) právě tehdy, když není konvexní, tj. pokud 
alespoň jeden jeho stěnový úhel má velikost větší než 180°. 

Existuje pouze devět pravidelných mnohostěnů, z toho pět je konvexních a nazýváme je 
Platónská tělesa. Zbývající čtyři jsou nekonvexní a nazýváme je Kepler-Poinsotova. Pro tvorbu 
naší zdiskretizované sféry použijeme jako výchozí mnohostěn, jeden z platónských. 

2.2.1. PLATÓNSKÉ MNOHOSTĚNY 

V anglické literatuře se pro názvy těchto mnohostěnů (s výjimkou krychle) používají 
názvy vycházející z řečtiny, viz tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1 Přehled názvů 

3  V matematice se slovem sféra označuje obvykle povrch koule, resp. prostor, který je povrchu 
koule (v různém smyslu) podobný. 
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Tabulka 2.2 vychází z anglického značení, kde počet všech vrcholů označujeme jako v, 
počet všech hran jako e a počet všech stěn jako f. (vertex, edge, face) 

Tabulka 2.2 Přehled Platónských mnohostěnů 

 

Při pohledu na tabulku 2.2 je nápadné, že zatímco např. krychle má 8 vrcholů a 6 stěn,  
u osmistěnu je tomu právě naopak. Proto je krychle duální k osmistěnu. Podobně je 
dvanáctistěn duální k dvacetistěnu (20 vrcholů, 12 stěn a naopak). Čtyřstěn je duální sám  
k sobě (má 4 vrcholy a 4 stěny). S tím souvisí Schläfliho symbol, viz definice 2.4. Pokud 
bychom tuto vlastnost měli definovat, pak 

Definice 2.7 Dva mnohostěny jsou navzájem duální, pokud vrcholy jednoho odpovídají stěnám 
druhého a obráceně. Resp. mnohostěn {p;q} je duálem k mnohostěnu {q;p}. 

Poznámka 2.1 Z výše zmíněného vyplývá, že duálním mnohostěnem k platónskému je opět 
platónský mnohostěn. 

Poznámka 2.2 Všech pět pravidelných mnohostěnů lze sestrojit pomocí euklidovských 
prostředků, tj. pomocí pravítka a kružítka. 

V této příležitosti by bylo vhodné zmínit Eulerovu charakteristiku χ, která udává vztah 
mezi vrcholy, hranami a stěnami mnohostěnu. 

 
 𝜒𝜒 = 𝑣𝑣 − 𝑒𝑒 + 𝑓𝑓 (2.1) 
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Pro konvexní mnohostěn, viz definice 2.5 platí Eulerova věta 

 
 𝜒𝜒 = 𝑣𝑣 − 𝑒𝑒 + 𝑓𝑓 = 2 (2.2) 

 

Eulerova věta ovšem platí i pro některé z nekonvexních mnohostěnů. Existuje  
i zobecněná verze Eulerovy věty, pomocí níž lze určit velikost Eulerovy charakteristiky χ pro 
jakýkoliv mnohostěn. Tato věta se pak nazývá Euler-Pioncarého. 

2.2.2. ARCHIMÉDOVSKÉ MNOHOSTĚNY 

Jen okrajově se zmíníme o další zajímavé skupině mnohostěnů, tzv. polopravidelných. 

Definice 2.8 Polopravidelné mnohostěny jsou tělesa, jejichž stěny se skládají ze dvou nebo více 
typů pravidelných mnohoúhelníků a jehož vrcholy mají stejnou valenci. 

Jsou odlišné od  Platonských těles, které se skládají pouze z jednoho typu 
mnohoúhelníků, setkávajících se v identických vrcholech. Jako počáteční těleso 
polopravidelný mnohostěn nepoužijeme, avšak později se ukáže provázanost obou skupin 
zmiňovaných mnohostěnů vlivem malé modifikace. 

2.3. GEODETICKÉ SFÉRY 

Definice 2.9 Geodetickou sférou se nazývá každá diskrétní plocha, která má následující 
vlastnosti 

• všechny její vrcholy leží na jisté kulové ploše 
• posloupnosti vybraných vrcholů leží na hlavních kružnicích výše uvedené kulové 

plochy 

Název geodetická sféra je odvozen od geodetických křivek (geodetik), což jsou křivky 
s nulovou geodetickou křivostí v každém svém bodě, neboli že její hlavní normála je v 
každém bodě totožná s normálou referenční plochy. Jejich tvar je různý a záleží na tvaru 
plochy, na které se vyskytují. Na kulové ploše jsou geodetickými křivkami hlavní kružnice. 

Obrázek 2.1 Jedna z variant geodetických křivek 
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2.4. PROMÍTÁNÍ VRCHOLŮ 

Pro tvorbu naší geometrie si jako počáteční mnohostěn zvolíme Platónské těleso s typem 
stěny trojúhelník. Nejvíce kulovitý tvar připomíná dvacetistěn, proto další odvozování 
diskretizace koule bude probíhat na něm. Shrňme si výchozí vlastnosti prozatím 
nemodifikovaného dvacetistěnu. 

• počet vrcholů (v)  - 12 
• počet stěn (f)  - 20 
• počet hran (e)  - 30 

Poznámka 2.3 Důkaz Eulerovy věty (2.2) 

 
 𝑣𝑣 − 𝑒𝑒 + 𝑓𝑓 = 12 − 30 + 20 = 2   

 

Nemodifikovaný dvacetistěn má všechny své vrcholy umístěné na kouli, která 
dvacetistěn opisuje a uzavírá. Dá se tedy hovořit o dvacetistěnu jako o kouli tvořenou velice 
hrubou sítí. Síť zde můžeme chápat jako všechny hrany dvacetistěnu. Takováto síť ovšem 
doslova nenaplňuje veškeré výhody, které sebou nese hladká, spojitá sféra.4 Nabízí se 
možnost dalšího zjemnění mnohostěnu, vytvoření nových vrcholů a jejich následné 
promítnutí na sféru. Opět existuje několik algoritmů, jak takové zjemnění provést. My si  
ukážeme pouze několik základních. Před samotnou ukázkou jednotlivých algoritmů je však 
důležité poznamenat, že záleží na tom, v jakém stádiu dělení sítě nastává. 

• kompletní zjemnění sítě na nedeformovaném mnohostěnu a následné promítnutí 
• zjemnění sítě na deformovaném mnohostěnu z předchozího kroku a promítnutí 

Obrázek 2.2 Zjemnění sítě na nedeformovaném a deformovaném mnohostěnu 

Z obrázku 2.2 je patrné, k jaké výsledné změně dochází při volbě dalšího dělení, proto 
bude u každého následujícího algoritmu zdůrazněn právě tento aspekt. 

  

4  Například proudící vzduch zaznamená neopominutelné změny vlivem celkové hrubosti stavby 
představované zalomením a odklonem od hladké křivky. 
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Vždy se však principielně jedná o dva kroky 

• rozdělení stěny dvacetistěnu na pravidelný vzor z trojúhelníků, kde každý vrchol 
nových trojúhelníků bude vzorem pro vrchol geodetické sféry 

• středové promítání se středem v těžišti dvacetistěnu vrcholů nových trojúhelníků na 
kulovou plochu opisující dvacetistěn 

2.4.1. ALGORITMUS I. 

Při tomto postupu veškeré dělení a zjemňování provádíme na nezdeformovaném 
mnohostěnu. 

• rozdělení hran stěny na n shodných částí (vznik nových vrcholů) 
• spojení nových vrcholů pomocí úseček (nové hrany) rovnoběžných s hranami stěny 
• vznik nových vrcholů jakožto průsečíků sestrojených úseček 
• tyto kroky aplikujeme na všechny stěny dvacetistěnu 
• středová projekce všech nových vrcholů na sféru opisující dvacetistěn (vznik vrcholů 

geodetické sféry) 
• spojení zobrazených vrcholů úsečkami podle příslušnosti k hranám před projekcí 

Je zřejmé, že kvalitu výsledné geodetické sféry ovlivníme stupněm dělení n. Stupeň 
dělení n=1 odpovídá původnímu dvacetistěnu. Tedy jeho původní hrana stále tvoří jednu 
hranu rovnostranného trojúhelníka. Při stupni dělení n=2 vzniknou dvě nové hrany shodné 
délky a při následném propojení nových vrcholů tak vznikne n2 nových rovnostranných 
trojúhelníků v každém původním trojúhelníku. Jak je zřejmé z obrázku 2.3. 

Obrázek 2.3 Stupeň dělení (zleva) n=2, n=3, n=4 

Při takovém způsobu dělení vznikne na celém dvacetistěnu 

 
• 𝑣𝑣 = 10 × 𝑛𝑛2 + 2 
• 𝑓𝑓 = 20 × 𝑛𝑛2 
• 𝑒𝑒 = 30 × 𝑛𝑛2 

 

Ovšem po promítnutí a následném vytvoření geodetické sféry není zajištěna 
rovnostrannost všech trojúhelníků. Konkrétně při vytváření druhého stupně vzniknou dva 
typy stěn – shodné rovnostranné trojúhelníky a shodné rovnoramenné trojúhelníky.  
U třetího stupně budou všechny stěny rovnoramenné trojúhelníky, nebudou však všechny 
shodné. V anglickém jazyce se Algoritmus I. označuje jako Class I..   
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Geodetické křivky (hlavní kružnice) v prostoru jsou na obrázku 2.4. 

Obrázek 2.4 Geodetické křivky Class I. 

Pro Class I. ze zajímavosti uvedeme, jak by vypadala síť pro tetrahedron (pravidelný 
čtyřstěn),  octahedron (pravidelný osmistěn) v porovnání s icosahedronem (pravidelný 
dvacetistěn) při stupni dělení n=6. 

Obrázek 2.5 Stupeň dělení n=6 na původním mnohostěnu 

 

Obrázek 2.6 Stupeň dělení n=6 po promítnutí na sféru 
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2.4.2. ALGORITMUS II. 

Při tomto postupu veškeré dělení a zjemňování provádíme na nezdeformovaném 
mnohostěnu. 

• rozdělení hran stěny na n shodných částí (vznik pomocných bodů) 
• propojením pomocných bodů a protilehlých vrcholů, resp. pomocných bodů pomocí 

úseček (vznik pomocných hran) 
• vznik nových vrcholů jakožto průsečíků sestrojených úseček 
• tyto kroky aplikujeme na všechny stěny dvacetistěnu 
• středová projekce všech nových vrcholů na sféru opisující dvacetistěn (vznik vrcholů 

geodetické sféry) 
• spojení zobrazených vrcholů úsečkami podle příslušnosti k hranám před projekcí 

Obrázek 2.7 Stupeň dělení (zleva) n=2, n=4, n=6 

Je zřejmé, že před projekcí nových vrcholů dochází k tvorbě četného množství 
trojúhelníků, které jsou k sobě zrcadlově umístěny. Těchto trojúhelníků vznikne při stupni 
dělení n=2 přesně 120. Už v roce 1873 je formuloval Hermann Schwarz a proto jsou někdy 
označovány jako Schwarzovy trojúhelníky. Schwarzovy trojúhelníky tvoří se svými 
zrcadlovými duplikáty společně po jednom trojúhelníku ve výsledné síti. Jak je vidět na 
obrázku 2.8 a na obrázku 2.9. 

Obrázek 2.8 Schwarzovy trojúhelníky a jejich zrcadlový duplikát pro n=2, n=4, n=6 

Obrázek 2.9 Schwarzovy trojúhelníky po sloučení a výsledná síť pro n=2, n=4, n=6 
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Při takovém způsobu dělení vznikne na celém dvacetistěnu 

 
• 𝑣𝑣 = 30 × (𝑛𝑛 2� )2 + 2 
• 𝑓𝑓 = 60 × (𝑛𝑛 2� )2 
• 𝑒𝑒 = 90 × (𝑛𝑛 2� )2 

 

Vzhledem k systému dělení lze použít pouze některé stupně dělení. V anglickém jazyce se 
Algoritmus II. označuje jako Class II.. Geodetické křivky (hlavní kružnice) v prostoru jsou na 
obrázku 2.10. 

Obrázek 2.10 Geodetické křivky Class II. 

2.4.3. ALGORITMUS III. 

Při tomto postupu veškeré dělení a zjemňování provádíme na zdeformovaném 
mnohostěnu z předchozího kroku. 

• nalezení středů hran stěny (vznik nových vrcholů) 
• spojení nových vrcholů pomocí úseček (nové hrany) rovnoběžných s hranami stěny 
• tyto kroky aplikujeme na všechny stěny dvacetistěnu 
• středová projekce všech nových vrcholů na sféru opisující dvacetistěn (vznik vrcholů 

geodetické sféry) 
• spojení zobrazených vrcholů úsečkami podle příslušnosti k hranám před projekcí 
• opakujeme celé, dokud původní hrana není dělena n-krát 

Obrázek 2.11 Stupeň dělení (zleva) n=2, n=4, n=8 
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Protože se od vytváření čtvrtého stupně geodetické sféry nebude vycházet  
z dvacetistěnu, ale z geodetické sféry nižšího stupně, nebude už dále pravidlem, že hrany 
(a tedy i jejich části) budou mít všechny shodnou délku jako tomu bylo u algoritmu I.. V 
tomto algoritmu rozdělení stěn proběhne vždy stejně. Trojúhelníky vytvoříme spojením 
středů hran, které jsme nalezli v předchozím kroku. Tyto trojúhelníky už nebudou obecně 
rovnostranné. 

Při takovém způsobu dělení vznikne na celém dvacetistěnu 

 
• 𝑣𝑣 = 10 × 𝑛𝑛2 + 2 
• 𝑓𝑓 = 20 × 𝑛𝑛2 
• 𝑒𝑒 = 30 × 𝑛𝑛2 

 

Ačkoliv jsou vzorce identické pro algoritmus I. a algoritmus III., nebude výsledný tvar 
geodetické sféry stejný. Vysvětlení lze nalézt na obrázku 2.2. Geodetické křivky jsou rovněž 
stejné jako pro algoritmus I.. Vzhledem k systému dělení lze použít pouze některé stupně 
dělení podobně, jako tomu bylo v algoritmu II.. Jelikož algoritmus III. pouze modifikuje 
algoritmus I., nebývá mu přidělováno další označení. 

Pro porovnání se můžeme podívat na postupný vývoj algoritmu I. pro stupně n={1, 2, 3, 4} 
na obrázku 2.12 a stupně n={1, 2, 4, 8} algoritmu III. na obrázku 2.13. 

Obrázek 2.12 Algoritmus I. [Class I.] (zleva) n=1, n=2, n=3, n=4 

Obrázek 2.13 Algoritmus III. (zleva) n=1, n=2, n=4, n=8 

Poznámka 2.4 Vrcholy původního dvacetistěnu jsou vždy tvořeny pěti stěnami, ostatní jsou 
tvořeny stěnami šesti. 
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2.5. DUALISMUS 

Připomeňme si již jen ve zkratce definici 2.7, která říká, že duální mnohostěn vznikne, 
vytvoříme-li ze stěn původního mnohostěnu vrcholy, které následně propojíme dle původní 
souslednosti stěn. Z dvacetistěnu se pak stává dvanáctistěn, jak je zmíněno v poznámce 2.1.  

Obrázek 2.14 Duální těleso dvanáctistěn (vlevo) k původnímu dvacetistěnu (vpravo) 

Otázkou bude, zda i pro modifikovaný mnohostěn 5  půjde vytvořit duální těleso 
s pravidelností původního. Předběhněme a řekněme si, že půjde. Získáváme velice zajímavé 
struktury, které jsou ve stavebnictví využívané právě pro výhodu své stability a tuhosti. 

Obrázek 2.15 Pohled na komplex projektu Eden v Cornwall, UK. 

2.5.1. FULLERENY 

Nejznámějším duálním tělesem je bezesporu osekaný dvacetistěn. Jeden ze zástupců 
archimédovských těles, viz definice 2.8 je spíše známý jako fotbalový míč. Popišme jeho 
vznik, pokud upustíme od názvu osekaný dvacetistěn. Základem je tvorba geodetické sféry 
podle algoritmu II., uvedeného v kapitole 2.4.2.  

5  Jako modifikovaný mnohostěn je v této souvislosti myšlený mnohostěn po aplikaci jednoho 
z algoritmů, uvedeného výše. 

 

13 

 

                                                             



Podle něj se při stupni dělení n=2 vytvoří 

• počet vrcholů (v)  - 32 
• počet stěn (f)  - 60 
• počet hran (e)  - 90 

Vytvoříme-li z takového mnohostěnu duál, získáváme 

• počet vrcholů (v)  - 60 
• počet stěn (f)  - 32 
• počet hran (e)  - 90 

S přihlédnutím k poznámce 2.4 bude takto vytvořená struktura obsahovat právě 20 
pravidelných šestiúhelníků a pro možné svinutí do uzavřeného tělesa6 se objeví defekty ve 
formě 12-ti pravidelných pětiúhelníků. 

Poznámka 2.5 Jednoduše lze dokázat, že pro tvorbu uzavřené struktury při kombinaci pouze 
pravidelných pětiúhelníků a pravidelných šestiúhelníků, bude potřeba právě 12-ti 
pětiúhelníků přičemž počet šestiúhelníků může nabývat neomezeně hodnot (včetně 0) až na 
určité výjimky. 

Osekaný dvacetistěn je mimo jiné svou strukturou kopií molekuly uhlíku C60. Spadá do 
rodiny molekul zvaných Fullereny. Jméno získaly podle amerického architekta a vynálezce 
(nikoli objevitele) Richarda Buckminstera Fullera (1895-1983), který se proslavil podobnými 
stavebními konstrukcemi, aniž by Fullereny znal. Původní název Buckminstrfulleren byl pro 
svůj dlouhý název zkrácen na Fulleren. Někteří autoři řadí Fullereny mezi geodetické sféry, 
zatímco jiní je zmiňují pouze jako duální mnohostěny ke geodetickým sférám odvozeným od 
dvacetistěnu. 

Obrázek 2.16 (zleva) Fulleren C60, Fulleren C540, uhlíková nanotrubice 

Poznámka 2.6 Fulleren C60 je nejmenším systémem splňující pravidlo izolovaných 
pětiúhelníků. 

Fullereny a celé zastoupení duálních těles byly zmíněny pro jejich zajímavost a v dalším 
textu se jim dál nebude věnovat pozornost. Byly popsány algoritmy geodetických sfér, neboli 
zdiskretizovaných povrchů, související s tvorbou geodetických kopulí, které jsou předmětem 
následujících kapitol. 

6  Povrch tvořený pravidelnými šestiúhelníky nikdy nevytvoří uzavřenou strukturu. Lze ho ale 
nalézt běžně kolem nás, např. grafit a jeho molekulární mřížka. 
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2.6. GEODETICKÁ KOPULE 

V architektuře se v praxi geodetické sféry nevyskytují, místo nich se staví geodetické 
kopule. 

Definice 2.10 Geodetickou kopulí chápeme každou souvislou diskrétní plochu, která je 
podmnožinou geodetické sféry. 

Obrázek 2.17 Geodetická sféra (vlevo), geodetická kopule (vpravo) 

 

2.6.1. WALTHER BAUERSFELD 

Historická fakta jsou někdy špatně vykládána a za tvůrce geodetických kopulí je pak 
mylně považován Fuller. Richard Buckminster Fuller byl jistě velice nadaný. Nadaný jako 
matematik, architekt i vynálezce. Ovšem bylo to více než dvacet let před ním (1923), kdy 
bylo dokončeno planetárium známé jako Zeiss model I. v Německu, městě Jena. Jeho tvůrcem 
byl Dr. Walther Bauersfeld a můžeme mluvit o první geodetické kopuli odvozené 
z dvacetistěnu. Podobných konstrukcí stihl několik ještě před tím než, Fuller zpopularizoval 
geodetické kopule po světě. 

Obrázek 2.18 Výstavba první geodetické kopule (vlevo), Dr. Walther Bauersfeld (vpravo) 
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2.6.2. GEOMETRICKÝ MODEL 

Jak již bylo zmíněno, pro náš model geodetické kopule byl zvolen jako počáteční7 
mnohostěn, pravidelný dvacetistěn. Vzhledem k hrubé síti byly provedeny následující 
modifikace 

• model zjemnění sítě - Algoritmus I. (Class I.) 
• stupeň dělení - n=6 
• poloměr sféry - 30m 

Algoritmus I. byl zvolen čistě pro svou jednoduchost a příznivou pravidelnost 
v konečném stavu, jak bude shrnuto dále. Stupeň dělení n=6 přímo souvisí se zvoleným 
poloměrem 30 metrů. Tvar kopule bude shodný s polokoulí neboli hemisférou. Vznikne tedy 
útvar rozdělením koule řezem, vedeným rovinou, procházející jejím středem. Následující 
obrázky již napovídají, proč právě stupeň dělení n=6. 

Obrázek 2.19 Řez vedený středem sféry (zleva) stupeň dělení n=4, n=5, n=6 

Je zřejmé, že příznivými stupni dělení jsou stupně n=4, n=6, atd.8 Při takovémto dělení 
vznikne totiž souvislá hrana, ležící právě na vedené řezové rovině. To bude výhodou při 
tvorbě spodní stavby, jinými slovy při rozmisťování podpor.  

Poloměr 30m je poměrně velká vzdálenost na překlenutí a uvážíme-li budoucí statické 
schéma jako dominantně prutově nosné, kratší prut bude, co se týká lokálních účinků 
zatížení, méně namáhán. Při vyšším stupni dělení ovšem vzrůstá počet prutů. To můžeme 
opomenout vzhledem k pravidelnosti, která vzniká. Proto zvolený stupeň dělení n=6. 
Podobně tomu bude při pohledu na četnost výskytu vrcholů, viz tabulka 2.3. Vrchol budeme 
dále nazývat styčníkem. 

Definice 2.11 Vrcholy představují hmotné body, které jsou základním stavebním prvkem. Prut 
je chápán jako vazba mezi jednotlivými hmotnými body. Počet prutů jdoucí do vrcholu 
(styčníku), představuje jeho násobnost. 

To, jakou násobnost bude mít styčník, poukazuje na jeho chování v prostoru. S tím tedy 
souvisí chování celé konstrukce. 

 

7  Výchozí pro další modifikace. 
8  Obecně každý sudý stupeň dělení.  
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Tabulka 2.3 Závislost výskytu prutů a styčníků na algoritmu a stupni dělení 

Poznámka 2.7 V tabulce 2.3 představuje defekt úhlu odchylku od 360°. Jde o rozdíl součtu úhlů 
ve styčníku mezi pruty v rovině a v prostoru (před a po promítnutí na sféru). 

Pro zajímavost obrázek 2.20 zobrazuje několik separovaných prutů. 

Obrázek 2.20 Separované pruty (nahoře, zleva) typ B, D; (dole, zleva) typ F, G 
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3. STATICKÝ MODEL 
3.1. MECHANISMUS? 

Pakliže není naším cílem umožnit konstrukci v pohybu, budeme muset vytvořit opatření, 
které tomu zabrání. Odborně řečeno – musíme odebrat stupně volnosti vnějšími vazbami. Jak 
bylo zmíněno, styčník představuje stavební prvek a prut pouze vazbu. Konkrétně v našem 
případě vazbu vnitřní. Obecně jsou tedy rozeznávány vazby vnitřní a vnější. 

3.1.1. VNĚJŠÍ VAZBY 

Hmotný bod má v prostoru tři stupně volnosti. Jedná se o jeho možné pohyby v prostoru, 
v tomto případě translační9, kterým není bráněno. Rotace samotného bodu nepředstavuje 
stupeň volnosti v pravém slova smyslu.10 Nejmenší možný počet hmotných bodů pro 
vytvoření tuhého celku11 představují tři body. Tuhý celek může vykonat celkem šest pohybů 
v prostoru. Má tedy šest stupňů volnosti – tři translační a tři rotační. Musíme tedy definovat 
minimálně šest vnějších vazeb, bránících tuhému celku v pohybu. Pakliže definujeme vnější 
vazby jako deformační podmínky, tj. posuvy a pootočení tuhého celku, jako nulové hodnoty, 
z matematického hlediska hovoříme o homogenních okrajových podmínkách. 12  Nesmí 
samozřejmě nastat výjimkový případ, více se lze dočíst v literatuře [1] a [2]. Zevní statická  
a kinematická určitost soustavy pak nastane, pokud vnějšími vazbami odebereme právě šest 
stupňů volnosti. Její neurčitost, popř. přeurčitost můžeme vyjádřit jako nerovnost vztahu 
(3.1). Kde a představuje počet odebraných stupňů volnosti. 

 
 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑧𝑧 = 𝑎𝑎 − 6 (3.1) 

 

3.1.2. VNITŘNÍ VAZBY 

Jestliže jsme na naši soustavu nahlíželi jako na tuhý celek, kterému musíme zabránit 
v pohybu, musíme se blíže podívat, zda vůbec můžeme předpokládat takové chování jako 
celku. Pro další postup si budeme muset říci něco blíže k celkovému modelu. 

V kapitole 2.6.2 bylo zmíněno, že jde o model dominantně prutově nosný. To znamená, 
že nosná část konstrukce bude tvořena pruty, které budou vzájemně propojeny ve styčnících. 
Ostatní části konstrukce (střešní plášť13, tepelné vrstvy, technické zařízení konstrukce atp.) 
budou představovat pouze zatížení. Předběhněme a řekněme, že materiál prutů  
bude dřevěný a spoje ve styčnících budou montované, ocelové, kolíkového typu.  
Vzhledem ke komplikované tvorbě tuhého spojení dřevěných a ocelových prvků14 budeme 

9  Posuv, přemístění. 
10 Bod je tvořen nekonečně malým objemem. Pokud bychom připustili částice popisující tento 

objem, měly by nekonečně malé rameno (vzdálenost) vůči svému těžišti. Při rotaci kolem těžiště by 
tedy vykonaly nekonečně malý pohyb. 

11  Není možná jeho deformace, tzn. hmotné body si udrží vzdálenost vůči sobě. 
12  Okrajové podmínky různé od nuly jsou chápány jako nehomogenní. 
13  S výjimkou spolupůsobení proti vybočení tlačených prutů – vzpěrná délka. 
14  Prokluz, otlačení, předvrtání atd. budou probrány podrobněji dále. 
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na jejich vzájemné spojení nahlížet jako na dokonale kloubové. Předpokládáme tak nulové 
momenty ve styčnících – tím se pokusíme řídit i při tvorbě samotného přípoje a vyvarování 
se excentrickým připojením jednotlivých částí. Takto nám vzniká prostorový příhradový 
systém, kde každý prut představuje jednu vnitřní vazbu – kyvnou stojku15. Očekáváme tedy 
dominantně osově zatížené pruty. Příčné zatížení prutů však zohledníme, ovšem pouze při 
jejich lokálním posouzení. S tím také souvisel stupeň dělení. Jemnější sítí jsme docílili 
menších oblastí zatížení, které připadají na jednotlivé pruty (zatěžovací šířky). 

Analogicky ke kapitole 3.1.1 napíšeme podmínku pro vnitřní statickou či kinematickou 
určitost, s přihlédnutím ke třem stupňům volnosti každého styčníku. Opět po vzoru 
literatury [1] a [2]. Kde p představuje počet prutů a b počet styčníků. 

 
 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑣𝑣 = 𝑝𝑝 + 6 − 3𝑏𝑏 (3.2) 

 

3.1.3. CELKOVÝ CHARAKTER SOUSTAVY 

Celkovou statickou či kinematickou určitost můžeme vyjádřit součtem rovnic (3.1)  
a (3.2). 

 
 𝑛𝑛𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑧𝑧 + 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑣𝑣 (3.3) 
   
 𝑛𝑛𝑠𝑠 = 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎 − 3𝑏𝑏 (3.4) 

 

Pokud vyjdeme z tabulky 2.3, dostáváme celkem 555 prutů. Tento údaj je nutné opravit 
vzhledem k reálnosti konstrukce. Pruty ležící v řezné rovině sféry jsou totiž zbytečné, 
vzhledem k rozmístění podpor, jak je vidět na obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1 Vypuštěné spodní pruty  a charakter podpor 

Celkem bylo vypuštěno 30 prutů. Podpory jsou tvořeny neposuvnými klouby, každý 
odebírající tři stupně volnosti – translace. Podpor je pro pravidelnost a podepření celé 
konstrukce 30. 

15  Odebrání právě jednoho posunu pouze ve směru stojky. 
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Dosazením do rovnice (3.4) získáváme celkový přehled o statické či kinematické 
určitosti. 

 
 𝑛𝑛𝑠𝑠 = 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎 − 3𝑏𝑏  
 𝑛𝑛𝑠𝑠 = (555 − 30) + 3 ∙ 30 − 3 ∙ 196  
 𝒏𝒏𝒔𝒔 = 𝟐𝟐𝟐𝟐  

 

Konstrukce je 27x staticky neurčitá, resp. 27x kinematicky přeurčitá. To znamená, že se 
v konstrukci nachází 27 vazeb, které můžeme považovat za přebytečné k zabránění 
konstrukci v pohybu. To však neznamená nutně nevýhodu z hlediska stability. Naopak při 
porušení některých z vazeb nemusí nutně dojít ke kolapsu celé konstrukce. 

Poznámka 3.1 Uveďme, že při posouzení vnitřní statické určitosti byla konstrukce 
mechanismem, byla staticky přeurčitá. Potřebovali jsme tedy několik vnějších vazeb navíc 
pro celkovou stabilitu soustavy. 

3.2. KOREKCE MODELU 

Každý prut má svůj lokální souřadný systém. Je zvykem osu x ponechat souhlasnou 
s těžištní osou prutu. Osa y povětšinou představuje vodorovnou osu prutu, při pohledu na 
řez jeho průřezu. Osa z představuje osu prutu vertikální, při pohledu na jeho řez průřezu. 
Osy jsou si vzájemně kolmé. Globální systém celé konstrukce s osami X, Y, Z je v našem 
případě umístěn do centra sféry. Většina programů pro modelování prostorových konstrukcí 
ovšem automaticky zvolí rovinu prutu. Při tvorbě prutu v prostoru se zcela libovolnými 
souřadnicemi, uživatel zadá souřadnice počátečního a koncového bodu. Tím je definována 
lokální osa prutu x. Problém ovšem nastává s lokální osou z. 

Programem je automaticky volena rovina, ve které prut leží. Dva body této roviny 
představují počátek a konec prutu, třetí bod roviny je generován tak, aby rovina prutu byla 
kolmá ke globální rovině X, Y (kolmá k vodorovné rovině). Lokální osa z potom bohužel leží 
v této rovině a nemíří do centra promítání (prut tak nepředstavuje tečnu ke sféře). To není 
v předpokladu se skutečností. Důvodů pro nápravu je hned několik 

• tvorba spojů - pokud nechceme mít doslova každý styčník unikátní, 
  bylo by vhodné zachovat jednotný charakter natočení 

• namáhání prutu - tlak větru představuje normálové (kolmé) zatížení na 
  povrch sféry 

• připojení - komplikovat napojení střešní konstrukce je minimálně 
  zbytečné 

O kolik ale natočit pruty, aby svou lokální osou z směřovaly do centra sféry? Stačí zjistit, 
jaký úhel svírají roviny – generovaná programem a námi požadovaná. Vše je patrné  
z obrázku 3.2. 

Pokud známe tři body obou rovin, snadno zjistíme jejich vzájemný odklon pomocí 
vektorů. Pro úplnost uveďme, že dva body obou rovin jsou body počátku a konce prutu. 
Rovinu, kterou požadujeme, definujeme třetím bodem – počátkem [0;0;0].  
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Obrázek 3.2 (vlevo) rovina generovaná programem, (vpravo) rovina požadovaná 

Jen ve zkratce uveďme postup 

• stanovení dvou vektorů definující každou rovinu 
• stanovení normály ke každé rovině 
• stanovení odchylky normál – rovnice (3.5) 

 

 cos𝜔𝜔 =
|𝑛𝑛 ∙ 𝑚𝑚|

|𝑛𝑛| ∙ |𝑚𝑚| 
(3.5) 

 

V rovnici (3.5) představují n a m normálové vektory rovin, ω pak odklon obou rovin 
a tedy úhel natočení prutu kolem své lokální osy x, aby směřoval do centra promítání. 

Obrázek 3.3 Výsledný předpoklad natočení prutů a jejich sestavení ve styčníku 
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3.3. MATERIÁLOVÁ SPECIFIKA 

V konstrukci kopule, pokud opomeneme spodní stavbu (opěrné zdi, základy), budou 
vystupovat pouze dva materiály. Nosný systém bude ze dřeva. Jedná se o materiál 
anizotropní, heterogenní – tedy, že v žádném bodě ani směru nenajdeme shodnou vlastnost. 
Taková je ovšem skutečnost. My si dovolíme několik zjednodušení, jak bude shrnuto níže. 
Spojovací materiál bude z oceli. Vzhledem k velké koncentraci namáhání v místě střetů prutů 
jde o rozumné řešení. Našly by se připomínky, proč takovouto konstrukci vůbec ze dřeva 
provádět? Přeci jen, většina konstrukcí tohoto charakteru je tvořena z oceli, pro snahu snížit 
dimenze nosných profilů a minimalizovat tak zatížení vlastní vahou. Berme ovšem na 
vědomí, že se může jednat o investorův požadavek. Stavební inženýr by pak neměl kroutit 
hlavou, ale najít řešení.16 Kompletní výpis charakteristik materiálů může být dohledán v [3], 
[4], [5] pro dřevěné prvky, popřípadě v [6], [7] pro prvky ocelové. Shrňme si zjednodušení 
jednotlivých materiálů. 

Topolové a jehličnaté dřevo C24 

• homogenní 
• ortotropní 
• elastické 

Konstrukční ocel S355 

• homogenní 
• izotropní 
• elastické 

4. ZATÍŽENÍ 
Následující kapitoly jsou sestaveny dle vzorů platných evropských norem s přihlédnutím 

k národním přílohám. Zatížení větrem bylo stanoveno odlišným způsobem – na základě 
experimentů, ovšem nikoliv v rozporu s normami. Samostatný postup stanovení zatížení lze 
nalézt v přílohách, proto zde bude pouze shrnuto, jak bylo na problematiku nahlíženo. 

4.1. VLASTNÍ TÍHA 

Stanovení vlastní hmotnosti je obtížné, vzhledem k tomu, že dopředu nejsou známy 
vyhovující dimenze jednotlivých nosných prvků.  

Rozměry profilu prutů lze do jisté míry vypustit z hlavy, vzhledem k dnes již běžné 
integraci optimalizačních podprogramů 17  v programech pro inženýrskou činnost. 
Optimalizace může probíhat několika způsoby, avšak vždy právě uživatel definuje 
požadavky, které má výsledný profil splňovat. V našem případě můžeme hovořit  
o podmínkách jednotlivých norem. Je důležité si uvědomit, že při hledání kandidáta 

16  Subjektivní pocit. 
17  Samozřejmě s maximální úrovní sebeuvědomění a jistotou, že víme, co takový krok znamená, 

např. neustálá změna zatížení od vlastní tíhy a následné přepočty. 
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zmiňovanou optimalizací, který by splňoval veškeré naše (normové) požadavky, jde 
povětšinou o postupné přibližování k výsledku. Takovýto iterační výpočet může být časově 
náročný, a proto se právě zde ukáže zkušenost a přístup uživatele. 

Jednotlivé styčníky budou tvořeny hlavní a vedlejšími částmi. Hlavní část bude sestávat 
z trubkového profilu, popřípadě polygonového dutého profilu, s ohledem na minimalizaci její 
vlastní tíhy. Vedlejšími částmi jsou myšleny styčníkové plechy, pravděpodobně přivařené 
k části hlavní. Dřevěný prut pak bude kolíkovým spojem (kolík, svorník, vrut...) připojen 
k těmto plechům. Na obrázku 4.1 jsou zobrazeny možné typy provedení. 

Obrázek 4.1 Předpokládaný tvar styčníků 

 

Po jednoduché kalkulaci můžeme říci, že v každém styčníku bude zavedena síla 0,4kN 
rovnoběžně se směrem globální osy Z18. Nejedná se o  nic jiného, než o předpoklad 
hmotnosti styčníku 40kg. 

Střešní plášť budeme uvažovat s vyloučením spolupůsobení pro přenos zatížení. Jedinou 
výjimkou bude ovlivnění vzpěrných délek prutů. Vzhledem k tomu, že kopulovité zastřešení 
může být použito na rozličných typech konstrukcí a jejich požadavcích na zastřešení – 
botanická zahrada, výstavní pavilon, kulturní centrum atp. byla snaha použít univerzální 
zastřešení.19 Důležité je však připomenout délku prutů. Jestliže je délka jednoho prutu 
přibližně tři metry,  a tedy i strany jednoho průměrného trojúhelníkového pole jsou po třech 
metrech, vzniká otázka, zda samotná krytina dokáže být nosná a vůbec unést sama sebe. 
Proto byly v zatížení uvažovány vazničky, kloubově připojeny na hlavní pruty, na nichž bude 
střešní plášť upevněn.20 Konkrétní hodnoty lze opět dohledat v přílohách. 

  

18  Globální osa Z je zenitem naší souřadné soustavy a její kladný směr je dolů. 
19  Např. pro botanickou zahradu bude jistě příhodnější zastřešení formou průhledného 

sklopanelu nebo syntetické folie před použitím vláknocementových desek s izolací. 
20  Zde můžeme docenit natočení prutů, kolem jejich lokálních os x, probrané v kapitole 3.2. 
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4.2. ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Pro zatížení větrem bylo v tomto případě využito výsledků experimentu stanovovaném 
právě pro kopule tvaru hemisféry. Více lze najít v [8]. Normy nebyly opomenuty, posloužily 
jako vstupní hodnoty a v závěru pro ověření výsledků experimentu. Pro další postup budou 
zmíněny některé rozhodující parametry. Vzhledem k rozumnému a přehlednému zpracování 
literatury [9] se bude vycházet dle jejího vzoru. 

Při obtékání tuhého tělesa vzdušným proudem dochází účinkem drsnosti povrchu tělesa 
ke zpomalování vrstev vzduchu přilehlých k povrchu, a to až k nulové rychlosti na samém 
povrchu tělesa. Vrstva vzduchu, která je tělesem ovlivněna a kde se rychlost mění od nuly až 
po rychlost neovlivněného vzdušného proudu, se nazývá mezní vrstva. 

Povaha obtékání tělesa závisí na viskozitě vzduchu a na setrvačnosti vzdušného proudu. 
Pokud je rychlost větru nízká a rozměry objektu malé, rozhodují viskózní síly a proud 
vzduchu zůstane laminární. Při větších rychlostech a překážkách setrvačné síly převýší nad 
silami viskózními a proud vzduchu se stane turbulentní. Vztah mezi viskózními  
a setrvačnými silami vyjadřuje Reynoldsovo číslo. 

 

 𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑣𝑣𝑠𝑠 ∙ 𝑏𝑏
𝜗𝜗

 (4.1) 

 

Kde 𝑣𝑣𝑠𝑠 je  střední hodnota rychlosti vzdušného proudu, 𝑏𝑏 je charakteristický rozměr 
tělesa a 𝜗𝜗 je kinematická viskozita vzduchu (𝜗𝜗 = 15 ∙ 10−6 𝑚𝑚2𝑠𝑠−1 podle [10]).  Dalším 
důležitým aspektem bude drsnost a tvar přilehlého terénu. V platných normách jsou 
zohledněny součiniteli drsnosti a orografie. Pro náš model byla z experimentu [8] vybrána 
varianta zobrazená na obrázku 4.2 přibližně vystihující tyto opravné součinitele. 

Obrázek 4.2 Varianta experimentu zohledňující hrubost přilehlého terénu 

Nutno dodat, že naše konstrukce je chápána jako dostatečně tuhá a dynamické účinky od 
zatížení budeme zohledňovat jako statické, působící jako souvislé, které jsou nerovnoměrně 
rozloženy po celém vnějším i vnitřním povrchu objektu. Zatížení působí kolmo na povrch 
jako tlak nebo sání, také však rovnoběžně s povrchem jako tření. 
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Spodní stavba neboli opěrný systém, na kterém bude konstrukce kopule spočívat, bude 
vzhledem k architektonickému cítění pod úrovní terénu. Vstupní portál do budovy bude 
rovněž pod terénem s přístupovou cestou řešenou zářezem v terénu. Statickou výhodou 
může pak být snížení výšky objektu vzhledem k terénu a tím i vliv větru, popřípadě vyřešení 
otázky horizontálních sil samotných podpor kopule. 

Po stanovení Reynoldsova čísla a vhodném zvolení varianty prostředí již mohou být 
konzultovány výsledné naměřené hodnoty. 

Obrázek 4.3 Izoplochy rozložení tlaku (sání) po ploše hemisféry 
 

Obrázek 4.3 zobrazuje směr působení větru a naměřené hodnoty součinitele tlaku resp. 
sání. Jedná se o hodnoty Cpe podle vzoru literatury [10]. Jestliže známe hodnotu 
charakteristického maximálního dynamického tlaku větru, pouhým přenásobením 
součinitelem Cpe získáme jeho charakteristickou statickou podobu ve vyšetřovaném místě. 
Do našeho modelu byly hodnoty upravené vzhledem k jejich rozložení, jak dovoluje [10] na 
obrázku 7.12. Z obrázku 4.4 je patrná bezpečnost norem oproti hodnotám zjištěným 
experimentálně. 

Obrázek 4.4 Hodnoty a rozložení součinitele Cpe dle experimentu (vlevo),  
dle ČSN EN 1991-1-4 (vpravo) 

 

Obtížnost zadávání tohoto typu zatížení byla s pomocí generátorů rozkladu zatížení 
zvládnuta obstojně. Pro zatížení větrem byla vytvořena celkem čtyři zatěžovací schémata. 
Vždy po a proti globální ose X a Y, které jsou souhlasné s některými řídícími kružnicemi, viz 
obrázek 2.4. 
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Obrázek 4.5 Jedno ze čtyř rozložení součinitele Cpe pro zatížení větrem v globální ose X 

 

4.3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM 

Pro tento typ klimatického zatížení bylo vytvořeno celkem pět zatěžovacích schémat. 
Všechny byly v souladu s [11]. Je potřeba si uvědomit, že vzhledem k proměnnému sklonu 
tečny kopule nebude sníh figurovat ve všech místech.21 Sklon, který je limitní pro udržení 
sněhu na zakřivené ploše, je dle [11] jednoznačný, 60°. Na obrázku 4.6 je zároveň ukázán 
předpoklad návějí a dotčená plocha pro náš model. Pro návěje byla vytvořena celkem čtyři 
zatěžovací schémata, situovaná obdobně jako pro zatížení větrem vždy po a proti globální 
ose X a Y. 

Obrázek 4.6 Schéma zatížení dle ČSN EN 1991-1-3 (vlevo), aplikace na model (vpravo) 

 

4.4. JINÁ ZATÍŽENÍ 

Pokles podpor – nehomogenní okrajové podmínky nebyly zavedeny. Vliv seizmické 
činnosti není vzhledem k lokalitě stavby reálný. Teplotní zatížení ani vliv imperfekcí nebyly 
uvažovány. Žádná další mimořádná ani dynamická zatížení nebyla brána v potaz. Kombinace 
zatěžovacích schémat proběhla dle [12]. 

21  Nereálnost napadaného sněhu na svislou stěnu (není tím myšlen sníh navátý). 
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5. STATICKÝ VÝPOČET 
Pro výpočet konstrukce byl použit program RFEM firmy Ing. Software Dlubal s.r.o.. Jedná 

se o konečnoprvkový program založený na Ritz-Galerkinových variačních principech. Pro 
obsáhlost problematiky matematického modelování a numerických výpočtů zde nebudou 
podrobnosti uvedeny. Podrobné informace lze dohledat v literatuře [13], [14], [15], [16], 
[17], [18], [19], [20] a [21]. 

Vytkněme jen některé body nastavení, které ovlivnily výpočet 

• lineární výpočet - materiál, superpozice, malé deformace 
• typ prvku - prutové prvky 1D 

5.1. PRÁCE S VÝSLEDKY 

Nikdy bychom neměli slepě věřit výsledkům a alespoň zčásti si ověřit jejich korektnost. 
Bohužel při rozsáhlých konstrukcích jde ověření výsledků provést jen do jisté míry. 
V následujících řádcích bude prezentováno, jak je možné i s elementárními znalostmi 
ověření provést. 

5.1.1. DETERMINANT MATICE TUHOSTI 

Matice tuhosti je singulární! Konstrukce je nestabilní! Častá odpověď programů pro 
začínající stavební inženýry. Co to ale znamená? Většinou jsou špatně předepsané okrajové 
podmínky. Jinými slovy, nebyl odebrán dostatečný počet stupňů volnosti a z konstrukce se 
může stát mechanismus, viz kapitola 3.1. Samozřejmě může jít o věci jiné, jako například 
špatná podmíněnost soustav, kde se determinant blíží k nule, viz [17]. Ukažme si jednoduchý 
příklad prvku rovinné příhradoviny a její chování v závislosti na okrajových podmínkách. 
Sestavení rovnice 5.1 rovinné příhrady lze nalézt v [2]. Kde K je matice tuhosti soustavy, r je 
vektor parametrů deformace soustavy a F je zatěžovací vektor soustavy. 

 
 𝐾𝐾 ∙  𝑟𝑟 = 𝐹𝐹 (5.1) 

Pro náš případ tedy 

 

 
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿 � +1 −1

−1 +1 � ∙  � 
𝑢𝑢1
𝑢𝑢2

 � = � 𝐹𝐹1
𝐹𝐹2

 � (5.2) 

 

Takováto soustava rovnic nemá jednoznačné řešení. Matice K soustavy je singulární, 
neboť její determinant je nulový.22 Je to proto, že nebyly zohledněny vnější vazby a není tedy 
zajištěna nehybnost konstrukce.  

  

22  Je-li determinant matice nulový, soustava buď nemá řešení nebo jich má nekonečně mnoho. 
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Pokud předepíšeme např. deformační okrajové podmínky  𝑢𝑢1 = 0 (homogenní dle 
kapitoly 3.1.1) dostáváme právě jediné řešení. 

 

 𝐹𝐹1 = −
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿
∙ 𝑢𝑢2  

   
 𝐹𝐹2 = +

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿
∙ 𝑢𝑢2  

 

Obrázek 5.1 Schéma rovinné příhrady popsané 
rovnicí (5.2) 

 

5.1.2. DEFORMACE 

Samotný předpoklad deformace konstrukce nám může hodně prozradit o kvalitě naší 
práce. Lokální deformací můžeme zhodnotit korektnost vnitřních vazeb. Při modelování 
konstrukce jsme použili kloubová spojení mezi pruty – ve styčnících. Správný předpoklad je 
ten, že žádný prut se nebude moci pootočit relativně vůči jinému prutu, tedy že žádné dva 
pruty na sebe nejsou vázány podmínkou závislého pootočení. Globální deformací spíše 
zhodnotíme korektnost zadaného zatížení. Problém může nastat zejména u gravitačního 
zrychlení, které se zadává formou vektoru. Pro názornost obrázek 5.2 ukazuje globální 
deformaci (500x zvětšenou) návětrné strany a patrnou lokální deformaci kloubově uloženého 
prutu. Návětrná strana je zatížena tlakem, ve směru větru. Propadnutí čelní stěny dovnitř 
prostoru kopule je očekávané. 

Obrázek 5.2 Deformace návětrné strany 
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5.2. EXTRÉM 

Po výpočtu získáváme vnitřní síly v každém prutu. Vzhledem k tomu, že pro lokální 
posouzení jednotlivých prutů nepotřebujeme (co se týče vlivu zatížení) znát víc, extrémní 
hodnotu nalezneme zcela intuitivně. Jedná se o kombinaci nejnepříznivějších z hodnot 
vnitřních sil. Jelikož konstrukce obsahuje celkem 525 prutů, generovaných zatěžovacích 
schémat bylo více než 8023 a dle [5] je potřeba provést přibližně 10 posudků24, byl pro 
posouzení použit zásuvný modul RF-Timber Pro, který posloužil i pro optimalizaci průřezu 
zmiňovanou v kapitole 4.1. Byl tak navržen profil 240x120mm25 proměnný pouze ve své 
délce. Pro ukázku je v přílohách proveden ruční posudek. 

Definice 5.1 Vnitřní síly jsou jakýmsi reprezentantem namáhání průřezu od působícího 
zatížení, i když neurčují konkrétní rozložení napětí po průřezu. Můžeme je rovněž chápat 
jako výslednice působení odňaté části konstrukce, zajišťující rovnováhu ponechané části 
konstrukce. 

Jiná situace ovšem nastává, budeme-li chtít najít extrém pro styčník. Takový výběr už 
intuitivní v žádném ohledu nebude. Uvážíme-li počet styčníků26 a množství zatěžovacích 
schémat, stálo by za uvážení, provést celou úlohu analyticky nebo popřemýšlet o vhodné 
algoritmizaci. Zde si ukážeme postupy dva. Jeden bude modelován jako rovinný a omezený 
pouze na osové zatížení, druhý zjednodušen pouze osovým zatížením.  

5.2.1. ROVINNÝ PROBLÉM 

Problém se stává jednodušším, odebereme-li třetí dimenzi. Budoucí prstenec 27, viz 
obrázek 4.1, byl modelován prutovými prvky v rovině, konstantního profilu. Modelována 
byla pouze trubková část. Jednalo se tedy o jakýsi uzavřený polygon28, který měl posloužit 
pouze pro nalezení extrémů od vneseného zatížení. Modelu je potřeba v rovině odebrat 
celkem tři stupně volnosti – dvě translace a rotaci. Soustava se tak stává 3x staticky neurčitá, 
vzhledem k uzavřenému rámu. Zatížení bylo vnášeno jednotkové, vždy do třech vrcholů 
simulující styčníkové plechy. Podepřeny byly vrcholy protilehlé k silám, každá odebírající 
pouze posun, ve směru síly.29 Bohužel reakce neodpovídaly předpokládaným hodnotám. To 
si lze vysvětlit vnější statickou neurčitostí soustavy. 

Bylo zvoleno několik dalších modelů podepření. Nejlépe vystihoval rozložení sil model 
znázorněný na obrázku 5.3 – podepření ve dvou bodech. V každém tomto bodě byl odebrán 
posun ve směru protilehlé síly, v jednom navíc pak síla kolmá – analogie k prostému 
podepření.  

23   Pouze pro mezní stav únosnosti. 
24  Posudky na tah, tlak, ohyb, smyk, jednotlivé posudky v  kombinacích s rozlišením pro směr 

vláken atd., viz podkapitoly 6 v ČSN EN 1995-1-1 – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.  
25   Rozměr je v poměru výška x šířka. 
26  Jejich unikátnost (viz tabulka 2.3) je zde zcela nepodstatná vzhledem k náhodnosti rozložení 

zatížení. 
27  Jak dále budeme nazývat  profil s navařenými styčníkovými plechy. 
28  Model byl tvořen přímými pruty, v počtu 4 pruty na ⅙ části modelu – celkem 24 prutů. 
29  Vzniká tak jeden z možných výjimkových případů. Celá soustava by se mohla pootočit kolem 

společného bodu, ve kterém se střetávají reakce vnějších vazeb. Vzhledem k tomu, že i veškeré síly 
vnějšího zatížení tímto bodem procházejí, výsledný moment v tomto bodě bude nulový a k pootočení 
nedojde. Výpočet tedy mohl proběhnout. 
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Jako kvalitativní ukazatel vyvozeného namáhání bylo využito vztahů z pružnosti pro 
určení normálového napětí od normálové síly a ohybového momentu.  Význam jednotlivých 
veličin vystupujících v rovnici (5.3) lze nalézt v [22]. 

 

 𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐸𝐸

±
𝑀𝑀
𝐼𝐼
∙ 𝑒𝑒 (5.3) 

 

Konfigurace vnášeného zatížení byla volena s ohledem na reálnost možného výskytu.  
Téměř veškerá schémata zatížení jsou vyobrazena na obrázku 5.4. Největší kvalita namáhání 
byla vyvozena zatěžovacím schématem číslo 3 a 4 z obrázku 5.4. 

Bohužel předepsáním deformační okrajové podmínky se dopouštíme jisté nepřesnosti, 
vzhledem k možnému deformovanému stavu soustavy. Byla tedy snaha vytvořit model 
kvalitnější, kde bychom mohli vnášet zatížení v libovolném počtu směrů. To by znamenalo 
mít model nepodepřen a rovnováhu sil si tak vytvořit svépomocí. Bohužel RFEM nepřipouští 
nepodepřené soustavy. Bylo proto potřeba se podívat po programu jiném, umožňujícím větší 
variabilitu. Vybrán byl ANSYS, který byl rovněž kandidátem pro budoucí napjatostní analýzu 
přípoje.  

Obrázek 5.3 Rovinný model prstence pro nalezení extrémního zatížení (vlevo),  
využití prutu dle rovnice (5.3) pro zatěžovací schéma 3 (vpravo) 
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5.2.2. NEPODEPŘENÁ SOUSTAVA 

Pro vytvoření soustavy, která bude v rovnováze a zároveň nebude obsahovat žádné 
okrajové podmínky, bylo využito symetrie prstence. Sice jsme tím omezili možná zatěžovací 
schémata, ale jak se ukázalo, v reálném stavu konstrukce byla vystihnuta ta hlavní. Na 
obrázku 5.4 jsou znázorněna generovaná zatěžovací schémata, která měla rozhodnout, jaké 
je nejnepříznivější rozpoložení sil. Doplníme, že se stále pohybujeme v řešení úloh I. řádu. 

Obrázek 5.4 Možné symetrické stavy nevyžadující podepření soustavy 

 

Síly byly opět vnášeny jednotkové a jako kvalitativního ukazatele vyvozeného namáhání 
bylo využito von Misesovy hypotézy porušení. 

Von Misesova neboli také hypotéza HMH (formulována nezávisle Huberem, von Misesem 
a Henckym) je bezpochyby nejčastěji používanou podmínkou plasticity vůbec. Jedná se  
o energetickou podmínku, osvědčující se u látek se zřetelnou mezí plasticity pro výsledné 
tlakové napětí. 

Definice 5.2 Von Misesova hypotéza předpokládá, že mírou namáhání je poměrná přetvárná 
práce, již je potřeba ke změně tvaru jednotkového prvku, nikoliv ke změně jeho objemu. 

Při přímkové napjatosti je možno experimentálně zjistit (např. tahovou zkouškou) mez 
pevnosti nebo průtažnosti materiálu a při zachování zvolené bezpečnosti můžeme předepsat 
dovolené namáhání materiálu. Při prostorové napjatosti je porušení funkcí hlavních napětí. 
Napjatost v bodě vzhledem k blízkosti porušení materiálu vyjadřujeme zpravidla 
ekvivalentním účinkem přímkové napjatosti, tedy normálovým napětím, které působíc samo 
o sobě by bylo stejně daleko od porušení jako skutečný stav napětí. Toto normálové napětí 
nazýváme srovnávající nebo redukované, označujeme je 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟  a je funkcí hlavních napětí. Výše 
zmíněné je patrné z obrázku 5.5. Více se lze dočíst v [22] a [23]. 
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Obrázek 5.5 Transformace prostorové napjatosti na redukované (ekvivalentní) napětí 

 

Redukované napětí 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟  lze tedy porovnat s dovoleným napětím 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑣𝑣  v tahu nebo v tlaku 
a následně je použít pro vyhodnocení napěťového stavu. Dovolené napětí bývá obvykle 
menší nebo rovno mezi kluzu nebo menší než mez pevnosti. Matematické vyjádření  
a aplikace pro náš případ zobrazují rovnice (5.4), (5.5) a (5.6), kde 𝜎𝜎1,𝜎𝜎2,𝜎𝜎3 jsou složky 
hlavního napětí a 𝑓𝑓𝑦𝑦  je mez kluzu. 

 
 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 ≤ 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑣𝑣  (5.4) 
   
 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 =  
√2
2
�(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1)2 (5.5) 

   
 √2

2
�(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1)2 ≤  𝑓𝑓𝑦𝑦  (5.6) 

 

Z možných zatěžovacích schémat zobrazených na obrázku 5.4 dopadla nejnepříznivěji 
schémata 3 a 4. Jedná se o stavy, kde pouze dvě protilehlé síly mají opačný charakter zatížení 
než zbytek soustavy.30  Důležité zmínit, že na modelu kopule je právě stavů typu 3 a 4 
nejvíce. 

Na základě této zkoušky byla vybírána zatěžovací schémata celé konstrukce, která 
způsobovala ve styčníku právě takovýto charakter zatížení. Vzhledem k tomu, že se nikdy 
nejednalo o síly stejně velké a tedy nesimulovaly jednotkové zatížení, hledal se stav, kdy se 
opačně jdoucí síly nejvíce odchylují od sil zbylých.31  

Poznámka 5.1 Posouvající síly byly vzhledem k jejich nabývajícím hodnotám opomenuty – 
nejednalo se více než o 10% síly normálové v extrémním případě. Budou však zohledněny 
při samotném návrhu prstence. 

30  Tím je myšlena povaha sil a to, zda jdou do nebo ze styčníku. Představují tak prut namáhán 
tlakem nebo tahem. 

31  Pokud byl charakter soustavy převážně namáhán tlakem, dvojice sil opačného působení se 
hledala maximální ve smyslu síly tahové. 
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Byl nastíněn postup výběru nejvíce namáhaného prstence, který by měl být aplikován na 
celou konstrukci. Vzhledem k vysoké četnosti zatěžovacích schémat a styčníků samotných by 
bylo vhodné se pokusit o algoritmizaci tohoto postupu. Algoritmizací návrhu se budeme 
zabývat v některých dalších pracích, ovšem pro následující kapitoly si ukážeme, jak takovýto 
návrh pokračuje do závěrečné fáze pro dva vybrané prstence. Hlavním rozdílem bude jejich 
násobnost – počet prutů ve styčníku. Budou představovat jisté unikáty mezi všemi prstenci 
díky vlastnostem, na které bude upomenuto při konkrétní problematice. 

6. TVORBA PRSTENCE 
Zde si ukážeme, na čem záleželo při návrhu samotné geometrie prstence. Porovnáme dva 

kandidáty z obrázku 4.1 a v konečném rozhodnutí zohledníme i perspektivy, jako třeba 
ekonomičnost a komplikovanost výroby. Ačkoliv následující kapitoly popisují vždy jen jeden 
aspekt problematiky výroby, je třeba podotknout, že jde o proces propojený. Členění kapitol 
slouží jen pro přehlednost. 

6.1. ANALYZOVANÉ PRSTENCE 

Postup návrhu bude probíhat synchronně pro dva typy prstenců. Podle tabulky 2.3 jde  
o styčníky typu A a typu K. Ačkoliv nejsou tyto typy styčníků na konstrukci v největším 
počtu, jsou svým způsobem hranicemi mezi ostatními typy. Jde o typy s nejmenším  
a největším natočením prutu od normály geodetické sféry. Pro návrh samostatného 
styčníkového plechu bylo právě toto rozhodující, jak bude uvedeno v kapitole 6.3. Styčník 
typu A představuje zástupce s násobností 5 – pět prutů jdoucí do styčníku a typ K zástupce 
s násobností 6. Jejich poloha na konstrukci byla vybírána s přihlédnutím ke kapitole 5.2.2, 
jakožto styčníky s největší koncentrací zatížení. 

6.2. PROFIL A POLOHA PRSTENCE 

Z obrázku 4.1 jsou patrné odlišné profily hlavní části. Pro konkrétnost jsou samostatné 
profily vyobrazeny na obrázku 6.1. 

Obrázek 6.1 Profily pro výrobu hlavní části prstence 

 

Polygonový profil byl uvažován ve variantě se dvěma styčníkovými plechy, které by byly 
navařeny vždy v rozšiřující se části polygonu. Výhodou je ušetření materiálu v méně 
namáhaných částech profilu a zároveň možnost realizovat svar na nezakřivených plochách. 
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Trubkový profil byl namísto dvou styčníkových plechů realizován pouze s jedním. Oproti 
polygonovému profilu je tvořen konstantní tloušťkou a pro tvorbu svarů představuje 
zakřivenou plochu, která nemusí nutně komplikovat výrobu, vzhledem k výrobě v dílenském 
prostředí. 

Samotný průměr, výška a tloušťka obou profilů je závislá jak na velikosti namáhání, tak 
na samotné realizaci při sestavování – jak bude probráno dále. Vzhledem k primárnímu 
osovému zatížení styčníků byla snaha polohu hlavní části prstence vůči poloze prutů 
realizovat co nejoptimálněji tak, aby osa prutu protínala profil prstence v polovině jeho 
výšky. Jak je patrné z obrázku 6.2, na kterém souřadný systém představuje polohu styčníku 
ve statickém modelu. 

Obrázek 6.2 Předpokládané vnesení sil do profilu prstence 

 

Poznámka 6.1 Obecně vzhledem k různému natočení prutů ve styčnících neprochází vždy osa 
prutu polovinou výšky profilu prstence. Jelikož však byl návrh prováděn pro styčníky typu A 
a K – jež jsou svým natočením extrémy, většina prutů tak osově prochází oblastí poloviny 
výšky profilu prstence. 

 

6.3. STYČNÍKOVÝ PLECH 

V souvislosti s tvorbou styčníkového plechu je potřeba poznamenat, že bude unikátní. 
Unikátní znamená v této souvislosti kompletní popis jeho geometrie – výška, tloušťka, 
náběhy atp.. Každý prstenec bude tedy stejný (opomeneme-li styčník typu A) s výjimkou 
jeho penetrace pro tvorbu přípoje. Je to z toho důvodu, že už samotný počet prstenců je 
vysoký a pro manufakturizaci a ulehčení práce při výrobě je vhodné jisté zjednodušení. 

Penetrace neboli předvrtání a jeho geometrie rozložení bylo navrhováno podle platných 
norem [5] a [7]. Výsledný rozměr styčníkového plechu byl tedy ovlivněn nejen požadavkem 
na otvory ocelových konstrukcí, ale rovněž požadavkem na otvory pro dřevěné prvky. 
Jednalo se zejména pak o vzdálenost konce dřevěného prutu za posledním spojovacím 
prvkem při tahovém namáhání prutu – možné odlomení celého konce prutu. Na obrázku 6.3 
jsou znázorněny některé typy předvrtání.  
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Obrázek 6.3 Z měnící se polohy předvrtání je patrná geometrie styčníkového plechu 
 

Ačkoliv obrázek 6.3 ukazuje geometrii varianty prstence s trubkovým profilem, pro 
profil polygonální by byl postup obdobný. 

Z obrázku 4.1 je patrné, že napojení na dřevěný prut je odlišný pro obě varianty. Zatímco 
při variantě dvou styčníkových plechů půjde o obepnutí dřevěného prutu a tedy nedojde k 
jeho oslabení, při variantě jednoho plechu to není možné. Spojení se bude realizovat 
prostřednictvím vyříznuté drážky na tloušťku plechu v dřevěném prutu, jak zobrazuje 
obrázek 6.4. Jednotlivé otvory budou předvrtány o 1mm větší, jak povolují normy. 

Obrázek 6.4 Zapuštění styčníkového plechu varianty trubkového prstence 
 

6.4. OPTIMALIZACE PRSTENCE 

Obrázek 6.3 zobrazuje styčníkové plechy jako penetrovaný obdélník. Pokud normy 
definují vzdálenosti otvorů, s délkou ani výškou styčníkového plechu v oblasti otvorů 
nemůžeme hýbat. Materiál, který není v oblasti otvorů, je však zbytečný a jen zvyšuje 
celkovou hmotnost prstence. Bylo by vhodné najít takový celkový tvar prstence, zejména pak 
přechod mezi hlavní částí prstence a styčníkovými plechy, který bude minimalizovat svou 
hmotnost a zároveň bude dostatečně únosný. Taková analýza není obtížná při 
parametrickém modelování.32 My si ukážeme takovouto optimalizaci pro tvar trubkové 
varianty prstence. Parametry budou 

32  Rozměru výšky hlavní části prstence můžeme připsat parametr. Při jeho změně dochází ke 
změně výšky. Zbylá část prstence má pak rozměry konstantní. Parametrem nemusí být nutně rozměr 
geometrický, ale například maximální vzniklé srovnávající napětí. 
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geometrické 

• výška hlavní části prstence 
• tloušťka hlavní části prstence 
• tloušťka styčníkového plechu 

mechanické 

• celková hmotnost 
• redukované von Misesovo napětí z kapitoly 5.2.2 

K tloušťce styčníkového plechu bylo přihlíženo i při tvorbě spojů – návrhu poloměru 
spojovacího prostředku. Zároveň byla snaha co nejvíce minimalizovat oslabení profilu 
dřevěného prutu ve variantě s plošným zářezem. Pro optimalizaci byla modelována jen část 
prstence s jedním styčníkovým plechem. Jednalo se pouze o přiblížení k dokonalému tvaru. 
Samotné posouzení celého prstence probíhalo následně. Pro lepší pochopení parametrické 
změny hodnot je na obrázku 6.5 několik variant. 

Poznámka 6.2 Svar bude realizován jako tupý – posuzován tak bude neoslabený profil 
styčníkového plechu v místě napojení na hlavní část prstence. Konstrukční úprava typu – 
zaoblení přechodu v místě napojení je znázorněna na obrázku 6.8. 

 

Obrázek 6.5 (zleva) postupný přírůstek tloušťky hlavní části prstence s jeho klesající 
výškou (tloušťka styčníkového plechu je zde konstantní) 

 

Na základě výsledků, které jsou zobrazeny formou grafů na obrázku 6.7, byla vybrána,  
s přihlédnutím k portfoliu vyráběných prvků (tloušťka trubky, atd.), varianta na obrázku 6.6. 

• výška hlavní části prstence - 130mm 
• tloušťka hlavní části prstence - 17,5mm 
• tloušťka styčníkového plechu - 12mm 
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Obrázek 6.6 Optimální varianta hmotnosti k možnému přenášenému napětí 

 

Poznámka 6.3 Délka a sklon náběhu byla odvozována na základě plynulosti průběhu siločar. 

Obrázek 6.7 Závislost tloušťky a výšky prstence na napětí von Mises (vlevo),  
závislost tloušťky styčníkového plechu a výšky prstence na napětí von Mises (vpravo) 

 

Poznámka 6.4 U grafu závislosti tloušťky styčníkového plechu a výšky prstence jsou 
hodnotami pro styčníkový plech myšleny poloviny tloušťek plechu vzhledem k rovině 
symetrie procházející styčníkovým plechem. 

Poznámka 6.5 Podobné grafy závislostí byly sestavovány i pro nalezení optimálního poměru 
velikosti šroubu a jejich počtu. 
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Obrázek 6.8 Schematické zobrazení zaoblení provedeného svaru 

 

6.5. MONTÁŽ PRSTENCE 

Samotná výroba prstence bude probíhat v dílenských podmínkách, tzn. že bude zaručena 
patřičná přesnost a kvalita. Otvory budou předvrtávány a na staveništi dojde jen k montáži 
za pomoci kolíkového spoje – bude probrán v následujících kapitolách. Vzhledem 
k proveditelné montáži musela být rovněž upravena konstrukce prstence. Zejména se jedná  
o vnější poloměr hlavní části (polygonové či trubkové) a také její vzdálenosti od prvního 
spoje. Samotný poloměr je odvislý od velikosti připojovaného prutu33 a zároveň dostupnosti 
portfolia ocelových profilů. Blízkost prvního spoje musí být řešena s uvážením na 
proveditelnost posledního připojovaného prutu. Výše zmíněné vystihuje obrázek 6.9 
vytvořený pro variantu trubkového profilu hlavní části prstence. 

Obrázek 6.9 Konstrukce prstence v závislosti na šířce připojovaného prutu  
a proveditelnosti posledního přípoje 

 

 

33  S patřičnou rezervou při uvážení možné deformace. 
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6.6. EKONOMIČNOST NÁVRHU 

Ačkoliv výsledná cena konstrukce nemá nic společného s výslednou únosností 
konstrukce, ekonomičnost návrhu je bohužel v žebříčku kritérií na prvním místě. S tím 
souvisí i celkový návrh prstence  skrze běžně dostupné materiály – trubka, plech, šroub, atp.. 
Samozřejmě je vždy možnost sáhnout po patentovaných systémech, ale právě jejich cena je 
pak klíčová při zhodnocování alternativ. 

Zhodnoťme nyní obě dosud uvažované varianty – polygonový profil prstence  
a trubkový profil prstence. Porovnání provedeme netradičně a to výčtem negativních 
vlastností obou variant. 

Varianta polygonového profilu hlavní části prstence 

• dostupnost profilu - nejedná se o běžně dostupný profil a to také  
   souvisí s pořizovací cenou 
• připojení  plechů - svarový přípoj je z hlediska namáhání vrub, 
   vzhledem k většímu počtu realizovaných svarů 
   oproti variantě druhé, jde o negativní vlastnost 
• výroba - vhledem k většímu počtu spojů se jedná o 
   ekonomicky náročnější variantu 
• výstavba - vhledem k většímu počtu otvorů se jedná o 
   pracnější variantu náchylnou k více nepřesnostem 

Varianta trubkového profilu hlavní části prstence 

• připojení  plechů - obtížnost vzhledem k nerovnému povrchu jednoho  
   z připojovaných prvků 
• připojovaný prut - oslabení profilu v důsledku provedení drážky 

 

Vzhledem k výše uvedenému byla zvolena varianta s trubkovou hlavní částí prstence. 
Doplníme, že vnější průměr trubky je 273mm, který je dostupný dle norem EN, ČSN i DIN. 
Pro variantu styčníku A i K bude provedena detailní analýza namáhání. 

7. NAPJATOSTNÍ ANALÝZA PRSTENCE 
Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky bylo primárně přihlíženo k výsledkům 

získaným prostřednictvím numerických modelů. Ačkoliv normy nabízejí povětšinou 
elementární vztahy posouzení prvků, vždy jsou spojeny s patřičným zjednodušením  
a nedávají nám pohled na skutečnou využitelnost prvků právě v případě komplexního 
problému. Důležité je si ovšem uvědomit, že v případě špatného34 matematického modelu 
nezískáme o nic lepší výsledky, než při použití zjednodušených normových vztahů. 

  

34  Špatně vytvořeného. 
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7.1. NAPĚTÍ V KOLÍKOVÉM SPOJI 

Spoj mezi dřevěným prutem a styčníkovým plechem bude realizován prostřednictvím 
šroubového spoje. Charakteristické vlastnosti spoje jsou následující 

• třída pevnosti šroubů - 8.8 
• mez kluzu fyb - 640 MPa 
• mez pevnosti fub - 800 MPa 
• průměr šroubu - 20 mm 
• počet šroubů - 2 ks 

Pro napjatostní analýzu šroubového spoje byla modelována pouze část prstence, jelikož 
se v této fázi zabýváme pouze vzniklým napětím v nejbližší oblasti šroubu. Zatížení bylo 
vneseno formou osamělé osové síly do prutu tak, aby byl prut tažen. Celý model je uchycen 
na plochách odříznuté části trubkového profilu prstence. Modelovaná část je patrná 
z obrázku 7.1. 

Obrázek 7.1 Model pro napjatostní analýzu šroubového spoje 

 

V modelu bylo zohledněno nelineární chování typu kontakt. Jedná se o vzájemnou 
interakci jednotlivých prvků v modelu s vyloučením spolupůsobení v tahu. Problematika 
kontaktních úloh je velice obsáhlá a překračuje náplň základních kurzů. Nastavení výpočtu 
proto proběhlo podle typových příkladů, jež jsou dostupné v manuálech programu ANSYS. 
Následující přehled nastavení dává představu, jak bylo na problematiku nahlíženo. 

• typ kontaktu - kontakt s vlivem tření 
 - symetrické chování (viz níže) 

• součinitel statického tření µ - ocel x ocel µ=0,15 
 - ocel x dřevo µ=0,55 

Součinitel statického tření µ ovlivňuje velikost výsledné třecí síly na ploše, která vychází 
z Coulombova zákona, rovnice (7.1). 

 
 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 ≤ 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑑𝑑𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡  ∙ 𝜇𝜇 (7.1) 
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Vztah (7.1) graficky znázorněn na obrázku 7.2. 

Obrázek 7.2 Grafická interpretace Coulombova zákona 
 

Zmíněné symetrické chování kontaktní úlohy souvisí s možnou penetrací jednotlivých 
prvků. V případě matematického modelu tvořeného konečnými prvky půjde o penetraci sítě. 
Lepší představu o symetrickém chování nám poskytne příklad chování nesymetrického. Vše je 
patrné z obrázku 7.3. 

Obrázek 7.3 Nesymetrické chování kontaktní úlohy 
 

Pro vyhodnocení napětí v prstenci a šroubu bylo opět využito von Misesovy podmínky  
z kapitoly 5.2.2. Samotná problematika napětí v dřevěném prvku byla provedena ručně 
podle [3], [4] a [5]. Na následujícím obrázku jsou již zobrazeny pole srovnávajícího napětí ve 
styčníkovém plechu. Napětí nepřekračuje mez kluzu 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 355 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 pro ocel S355. 

Obrázek 7.4 Rozložení srovnávajícího napětí po styčníkovém plechu 
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Z obrázku 7.4 může být patrný vliv kontaktního chování, zejména v oblasti za šroubem 
ve směru síly, kde napětí klesá k nule. Na obrázku 7.5 jsou pak zobrazeny pole 
srovnávajícího napětí pro šrouby. Napětí nepřekračuje mez kluzu šroubu 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑏𝑏 = 640 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎. 

Obrázek 7.5 Rozložení srovnávajícího napětí po šroubech 

 

Takto navržený spoj bude ve všech styčnících stejný. Vzhledem k velikosti zatěžovací 
síly, která byla vnesena s reservou maximální vzniklé síly v konstrukci, bude s přihlédnutím 
k opomenutým způsobům namáhání spoj bezpečný. 

7.2. NAPĚTÍ V PROFILU PRSTENCE 

Následující text bude opět probíhat synchronně pro styčník typu A a K. 

7.2.1. PODEPŘENÍ A ZATÍŽENÍ SOUSTAVY 

Obrázek 7.6 Model pro styčník typu A (vlevo), model pro styčník typu K (vpravo) 
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Podepření soustav se vždy realizovalo ve třech prutech. Na konci každého prutu byl 
odebrán posuv ve směru těžištní osy a rotace kolem ní. Zatížení bylo vnášeno do všech 
zbývajících prutů jako osové. Celá soustava pak byla ještě zatížena v samotném prstenci vždy 
silou, odpovídající výslednici vzniklých posouvajících sil. Tato myšlenka je interpretována na 
obrázku 7.7. 

Obrázek 7.7 Transformace mimostyčného zatížení 

 

Takovouto transformací příčného zatížení do centra styčníku do jisté míry 
znehodnocujeme průběh posouvajících sil po délce prutu, ale jak bylo řečeno v kapitole 5.2, 
pro posudek namáhání prutu budou vnitřní síly přejímány ze statického modelu konstrukce 
vytvořeného v programu RFEM. 

Pro oba styčníky byla modelována celkem tři zatěžovací schémata. Jedná se o schéma 
číslo 1, 3 a 4 z obrázku 5.4 pro styčník typu K. Pro styčník typu A jsou modelovaná schémata 
na obrázku 7.8. 

Při výpočtu byly rovněž uvažovány nelinearity typu kontakt se spojem navrženým 
v kapitole 7.1.  

Obrázek 7.8 Zatěžovací schéma pro styčník typu A 

 

Poznámka 7.1 Zatěžovací schéma pro styčník typu A jsou jistou analogií stavů pro styčník 
K z obrázku 5.4. Vybrané stavy mají proto stejnou myšlenku popsanou v kapitole 5.2.2. 

 

Důležité je poznamenat, že zatěžovací síly (odpovídající normálovým silám v prutech) 
pro zatěžovací schéma 1, v případě styčníku typu A i K, byly až 2x větší než v ostatních 
zatěžovacích schématech. Toto je třeba si uvědomit při pohledu na výsledky.  

 

43 

 



7.2.2. VÝSLEDKY 

Pro ověření správnosti zatížení a podepření modelu samotného se vycházelo ze 
zjištěných reakcí podpor soustavy. Reakce přitom musí odpovídat normálovým silám 
v prutech, ze statického modelu celé konstrukce vypočteného v programu RFEM.  V našem 
případě bylo dosaženo 100% shody při úvaze konstantního průběhu normálových sil po 
prutu. 

Výsledky pro styčník typu A jsou na následujících obrázcích. Deformace je 100x zvětšena. 

Obrázek 7.9 Zatěžovací schéma 1. – σred,max = 183,490 MPa 

 

Obrázek 7.10 Zatěžovací schéma 2. – σred,max = 277,780 MPa 
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Obrázek 7.11 Zatěžovací schéma 3. – σred,max = 266,560 MPa 

 

Z výsledků je patrná jako nejhorší varianta zatížení, varianta 2. Jedná se o stav, kde mají 
dvě síly opačný  charakter zatížení než zbytek sil soustavy. Tohoto jsme si mohli všimnout 
i v kapitole 5.2.2, kde jsme hledali nejnepříznivější zatěžovací schéma pomocí jednotkového 
zatížení. Jak je poznamenáno výše, ve stavu 1. jsou působící síly na prstenec větší než 
v ostatních případech. Ovšem tento stav dopadl jako nejpříznivější. 

Výsledky pro styčník typu K jsou na následujících obrázcích. Deformace je 100x zvětšena. 

Obrázek 7.12 Zatěžovací schéma 1. – σred,max = 294,790 MPa 
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Obrázek 7.13 Zatěžovací schéma 3. – σred,max = 331,490 MPa 

Obrázek 7.14 Zatěžovací schéma 4. – σred,max = 138,740 MPa 

 

Z výsledků je patrná jako nejhorší varianta zatížení, varianta 3. Jedná se opět o stav, kde 
mají dvě síly opačný  charakter zatížení než zbytek sil soustavy. 

Žádné ze zatěžovacích schémat, pro oba typy styčníků, nevyvolalo větší srovnávající 
napětí než je mez kluzu, v našem případě 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 355 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 pro ocel S355. 

Mimo výše uvedených bylo pro ověření vyhodnoceno několik dalších zatěžovacích 
schémat, které se jevily jako potenciálně nejnepříznivější. Žádné však nebylo více nepříznivé 
než výše uvedené na obrázku 7.10 pro styčník typu A a na obrázku 7.13 pro styčník typu K. 
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Pro možné porovnání vyvozeného namáhání v prostorovém modelu a rovinném modelu 
z kapitoly 5.2.1 budeme muset nejprve upravit vztah pro vyhodnocení velikosti namáhání 
rovinného modelu. Ve vztahu (5.3), který byl použit pro zhodnocení jednotkových 
zatěžovacích schémat, vystupují pouze složky normálového namáhání. Jestliže si chceme 
zachovat von Misesovu podmínku porušení jako směrný ukazatel, vztah (5.3) rozšíříme 
následovně 

 
 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = �𝜎𝜎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦2 + 3 ∙ 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦2  (7.2) 

kde 
 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦 =

𝑁𝑁
𝐸𝐸

±
𝑀𝑀
𝐼𝐼
∙ 𝑒𝑒 

 

(7.3) 
 

 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦 =
𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆
𝐼𝐼 ∙ 𝑡𝑡

 (7.4) 

 

Upozorněme, že ve vztahu (7.4) byla vynechána složka smykového napětí vznikající od 
kroutícího momentu, vzhledem k jeho nulové hodnotě v tomto případě. Jednotlivé 
vystupující veličiny lze opět dohledat v [22]. Vztah (7.2) není jen další rovnicí pružnostních 
výpočtů, jedná se o jednu z prvotních podmínek norem [6] i [7]. 

Pro názornost porovnáme styčník typu K v zatěžovacím schématu číslo 3 – stav, který 
obecně dopadl jako nejnepříznivější. 

Obrázek 7.15 Průběh namáhání 2D modelu (vlevo) – σred,max = 394,675 MPa,  
nejvíce namáhané části 3D modelu (vpravo) – σred,max = 331,490 MPa 

 

Nejvíce namáhané části prostorového modelu jsou na obrázku 7.15 zobrazeny pro 
patrnost analogie míst extrémů obou modelů. Samotná odchylka mezi modely činí 
v extrémním případě 16%. Vzhledem ke komplexnosti prostorového modelu přisuzujeme 
větší váhu reálnosti chování právě modelu prostorovému.  
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8. ZÁVĚR 
Cílem práce bylo provést návrh a posouzení dřevěné kopule.  

V prvních kapitolách bylo pojednáno o možných způsobech návrhu samotné geometrie  
a možnostech modifikace, vedoucích k optimálnímu tvaru zdiskretizované sférické plochy 
pro stavební účely.  

V kapitolách následujících již proběhl klasický postup pro řešení úlohy stavební 
mechaniky. Zatížení větrem bylo pro zajímavost převzato z experimentu, probíhajícího ve 
větrném tunelu s přihlédnutím k platným normám.  

V kapitolách, zabývajících se hledáním extrému, byla vysvětlena problematika  
a souvislosti, které vznikají v důsledku obecnosti namáhání a neintuitivnosti chápání celé 
úlohy. Jelikož by stanovení obecného nejnepříznivějšího stavu namáhání vedlo k sepsání 
samostatné publikace, proběhl další návrh a posouzení na dvou vybraných styčnících, 
charakteristických svým extrémem v geometrii, jak je uvedeno v náležitých kapitolách.  

Samotný návrh tvaru prstence byl spjat s celkovou optimalizací tvaru, který byl 
interpretován formou grafů. Díky této analýze můžeme hovořit o maximální snaze naplnění 
požadavků moderního stavebnictví.  

V závěrečné části proběhla detailní napjatostní analýza prstence, která potvrdila úvahy 
z experimentu s jednotkovým zatížením. 

Práce byla tvořena s myšlenkou maximálního využití potenciálu dostupného software, 
který bývá stavebními inženýry využit jen okrajově a slouží spíše pro akademickou  
a vědeckou činnost. 
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  e počet hran 
f počet stěn 
v počet vrcholů 
vs střední hodnota rychlosti vzdušného proudu 
  
e excentricita 
fy mez kluzu 
r vektor parametrů deformace soustavy 
  
ν kinematická viskozita vzduchu 
µ součinitel statického tření 
  
A plocha 
E Youngův modul 
F zatěžovací vektor soustavy 
I kvadratický moment setrvačnosti 
K matice tuhosti soustavy 
M moment síly 
N normálová síla 
Re Reynoldsovo číslo 
S statický moment plochy 
V posouvající síla 
  
χ Eulerova charakteristika 
σ1, σ2, σ3 složky hlavního napětí 
σred redukované napětí 
σdov dovolené napětí 
σ obecné normálové napětí 
τ obecné tangenciální napětí 
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