


 





 



 

Altán pro válečné veterány  
v areálu ÚVN Praha 

 
V pondělí 12. května 2014 byl 
zahájený provoz nově postaveného 
altánu v areálu Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze. Tento altán je 
dárkem především pro válečné 
veterány. 
 

Konstrukčním a statickým návrhem 
této dřevěné konstrukce byl 
pověřený náš zákazník Ing. Zbyněk 
Šrůtek. 
 
Konstrukce 
 
Kruhový altán o poloměru 8,2 m je 
rozdělen paprskovitě na 25 polí.  
 

Rámové příčle 140 x 400mm se 
uprostřed sbíhají do celodřevěného 
kruhového prstence o poloměru 
1,1m a směrem k obvodu jsou ob 
jedno pole podepřeny sloupy v 
místě vnitřního prstence a po 
obvodě je každá příčel podepřena 
sloupkem 140 x 260mm (skryté 
spoje).  
 

V místě hlavního vstupu jsou dva 
paprsky vyneseny do sousedních 
rámů. Unikátní konstrukční řešení 
sestavy středního prstence umožnilo 
pro výrobu převážně tlačeného 
prvku použít výhradně 
standardizované BSH profily, ze 
kterých byly na CNC strojích 
vyrobeny jednotlivé segmenty 
včetně přípojných míst pro 
jednotlivé paprsky.  

 

Navržené řešení se odlišuje od 
běžné praxe, kdy se tento prvek 
provádí z ocelového svařence, který 
se z pohledových důvodů obkládá 
dřevem.  
 

Na obvodě přenáší tahovou složku 
vnější obruč, kde je do jednotlivých 
zlomů 25úhelníku vložený systém 
vkládaných plechů spojovaných se 
dřevem samovrtnými kolíky. 

Prostorovou tuhost ve střešní rovině 
zajišťuje celoplošné bednění 
vytvořené z palubek a OSB desek. 
Stabilitu ve svislé rovině zajišťují 
ocelová táhla. Kotvení 
k železobetonovým patkám je 
provedeno speciálními skrytými 
ocelovými patkami. 
 
Tato konstrukce získala ocenění 
Dřevěná stavba roku 2013 
v kategorii návrhy – vítěz odborné 
poroty. 
 
 
 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 

Architektonický návrh  
Ing. arch. Ivan Březina 
Ing. arch. Václav Matějka 
MEPRO s.r.o., Praha 
www.mepro-atelier.cz 
 

Konstrukční a statický návrh 
Ing. Zbyněk Šrůtek 
Česká Skalice 
www.timberdesign.cz 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Výstavba Altánu pro válečné veterány (foto: Ing. Šrůtek) 

Model celé konstrukce Altánu v programu RFEM (screenshot: Ing. Šrůtek) 

Konstrukce středního prstence  
(foto: Ing. Šrůtek) 



 

Železniční stanice v Canary 
Wharf v Londýně 

 
V samém srdci Londýna se od 
konce března 2014 nachází unikátní 
dřevěná konstrukce. Za pouhých 6 
měsíců postavila rakouská 
společnost WIEHAG toto 300 metrů 
dlouhé zastřešení pro železniční 
stanici trati Crossrail, která se 
nachází v londýnské části Canary 
Wharf. Crossrail je železniční a 
stavební projekt ve Velkém 
Londýně. Tato železniční 
infrastruktura má být dokončena v 
roce 2018. Náklady na celý projekt s 
kompletní sítí drah, která je asi 100 
km dlouhá, se odhadují na zhruba 
18 miliard EUR. 
 

WIEHAG nebyl zodpovědný pouze 
za stavební práce, ale i za návrh a 
statický výpočet dřevěného 
zastřešení. V programu Dlubal 
RSTAB byl provedený statický 
výpočet prutové konstrukce ze 
1414 prutů z lepeného lamelového 
dřeva a 111 ocelových trubek. 
 

Konstrukce 
 
Příčný řez střešní konstrukce nad 
budovou železniční stanice má 
zhruba tvar poloviční elipsy. 
Oblouk překlenuje volně šířku asi 
31 metrů. Nosnou skořepinu tvoří 
konstrukce z provázaných 
trojúhelníků. Dřevěná konstrukce s 
pravidelným rastrem 6,0 m je 
podepřena uzlovými podporami. 
 

Na obou koncích podélných stran 
je nad vodou střecha 
vykonzolovaná do délky 30 metrů. 
Zakončení střechy tvoří ocelová 
kruhová trubka, která je 
rovnoběžně s ostatními dřevěnými 
diagonálami.  
 

Tyto takzvané zakončovací nosníky 
jsou zakřivené ve dvou rovinách a 
mají kromě architektonické funkce 
též funkci ztužení konstrukce. 
Hlavním inženýrsko-technickým 
úkolem byl návrh uzlových bodů z 
oceli. Tyto body byly vytvořeny a 
spočítány jako detailní modely s 
konečnými prvky v programu 
RFEM.  
 

Konstrukční ocelové části musely 
být vytvořeny s největší přesností, 
aby bylo možné dodržet kritéria 
přesnosti na staveništi. 
 

Střešní krytina je tvořená 
membránovými polštáři.  

V prostřední části je střecha 
otevřená pro usnadnění 
přirozeného zavlažování vnitřního 
parku. 
 

Crossrail stanice v Canary Wharf je 
jedním z největších projektů 
dřevěné konstrukce ve Velké 
Británii a představuje tak pro 
Londýn další architektonické 
zvýraznění. 
 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 

Vlastník budovy 
Canary Wharf Contractors 
(Crossrail) Ltd, Londýn 
www.canarywharf.com 
 

Architektonický návrh 
Foster & Partners, London 
www.fosterandpartners.com 

 

Vedoucí architekt 
Adamson Associates, Londýn 
www.adamson-associates.com 
 

Statická kancelář - celkový 
projekt + zkušební inženýr - 
konstrukce střechy 
Arup, Londýn 
www.arup.com 
 

Návrh a provedení konstrukce 
WIEHAG GmbH, Altheim, Rakousko 
www.wiehag.com 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o., Praha  
www.dlubal.cz 

 

Výstavba železniční stanice v Canary Wharf v Londýně (foto: WIEHAG) 

Model konstrukce střechy železniční stanice v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 



 

Kupole Louvre Abu Dhabi 
 
V roce 2015 bude dokončený nový 
architektonický skvost s kupolí, 
muzeum Louvre v Abu Dhabi, 
hlavním městě Spojených Arabských 
Emirátů. Konstrukce kupole o 
průměru 180 metrů je vyrobena z 
oceli a zastřešuje novou místní 
pobočku muzea Louvre v Paříži. 
 

Nové muzeum bylo navrženo 
slavným francouzským architektem 
Jeanem Nouvelem. Rakouská 
společnost Waagner-Biro z Vídně 
byla zodpovědná za statický výpočet 
a provedení kopule. 
 

Konstrukce 
 
Kupole je uložena pouze na čtyřech 
podporách ve vzdálenosti 110 
metrů, což vytváří dojem, že se 
střecha vznáší nad spodním 
pavilónem muzea. Záměrem střešní 
krytiny, sestávající se z několika 
vrstev hliníkových profilů, je vytvořit 
podobné světelné podmínky, které 
jsou v orientálním bazaru, kde úzké 
uličky zakrývají tkané koberce.  
 

Tímto způsobem je nosná 
konstrukce kopule opticky zatlačena 
do pozadí. 
 

Konstrukční systém je založen na 
prostorovém rámu skládající se z 
přibližně 11 000 prutových prvků a 
průměrnou délkou 4-5 m každého 
prvku. Prostorová síť z trojúhelníků a 
čtyřúhelníků byla vytvořena 
společností Buro Happold. 
 

Konstrukce je podepřena čtyřmi 
nastavitelnými kulovými ložisky. Při 
modelování bylo důležité zohlednit 
jejich třecí odpor a vratnou sílu 
podpory. 
 

Zatížení, které působí na statickém 
modelu, bylo důkladně analyzováno 
statiky z kanceláře Waagner-Biro, 
kteří to též konzultovali s 
projektanty. Například byl 
uvažovaný přenos lokálního zatížení 
zavěšenou servisní sítí pro údržbu. 
Při vstupu servisního technika dojde 
k dodatečnému příčnému zatížení 
některých prutů. 
 

Důležitým úkolem bylo získat ideální 
tvar kupole, která se viditelně 
neprohne po dokončení stavby. 
Proto se kupole musela montovat s 
určitým nadvýšením. Kromě podílu 
deformace z vlastní tíhy se musel 
zvážit další efekt. V průběhu času 
způsobují tolerance ve spojích prutů 

prokluz spoje, což vede k dalšímu 
zvýšení průhybu kupole. 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 

Vlastník budovy 
TDIC, Abu-Dhabi,  
Spojené arabské emiráty 
 

Architekt 
Ateliers Jean Nouvel, Paříž, Francie 
www.jeannouvel.com 

 

Geometrie a konstrukce 
Buro Happold  
www.burohappold.com 
 

Dodavatel 
Waagner-Biro Stahlbau AG, Vídeň, 
Rakousko 
www.waagner-biro.com 
 

Statický výpočet a závěrečný 
návrh 
Waagner-Biro Stahlbau AG, Vídeň, 
Rakousko  
Inženýrští poradci: Werk-Raum Wien 
Ingenieure, Vídeň, Rakousko 
Handel Engineering GmbH, Graz, 
Rakousko 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o., Praha  
www.dlubal.cz 

Výstavba kupole muzea Louvre v Abu Dhabi (foto: Waagner-Biro) 

Model kupole muzea Louvre v Abu Dhabi v programu RSTAB (foto: Dlubal) 

Waagner-Biro: Kupole mu-
zea Louvre v Abu Dhabi jako 
nová ikona v architektuře 
ocelových konstrukcí. 



 

Kotelna na dřevěnou 
biomasu v Kočevje, 
Slovinsko 
 

Vzhledem k novým 
technologickým požadavkům a 
narůstajícím opotřebením stávající 
kotelny, se investor Melamin d.d. 
Kočevje rozhodl provést 
rekonstrukci a rozšíření starého 
parního kotle na fosilní paliva (Đuro 
Đjakovič, č. 5356), v celkovém 
výkonu 9,8 MW.  
Systém pro výrobu technologické 
páry na štěpky se skládá z úložiště 
na štěpky, dopravu a dávkovacího 
systému, parního kotle a sběr 
popela.  
 

Projekt nové kotelny byl z 
technologického a konstrukčního 
hlediska velmi náročný. Vlastní 
realizace byla tské obtížná, protože 
výstavba probíhala za provozu 
provozu stávající kotelny (Loos, č. 
61428), která se v současné době 
používá pro dočasnou výrobu páry, 
zatímco v budoucnu bude použita 
pouze jako rezervní. 
 

Konstrukce 
 
Konstrukce hlavního objektu 
kotelny je vyrobena z oceli a 
opláštěna kovovými fasádními 
panely. Objekt má následující 
rozměry: délka 22,58 m, šířka 12,75 
m a výška 15,07 m. K hlavnímu 
objektu kotelny jsou konstrukčně i 
organizačně připojené dvě 
přístavby. 
 

Délka první z nich je 15,07 m a její 
šířka je 4,60 m. Druhá má délku 
22,58 metrů a šířku 4,60 m. Objekt, 
který obsahuje dopravníkový pás 
pro dřevěnou biomasu, rovněž 
patří do celého systému kotelny. 
Jeho rozměry jsou 20,51 m x 2,60 
m.  
 

Tento objekt je také pokrytý 
kovovými fasádními panely a slouží 
jako spojení mezi hlavním 
objektem kotelny a skladováním 
dřevěné biomasy.  
 

Zařízení skladu dřevěné biomasy je 
vyrobeno ze železobetonu. Je 33,26 
m dlouhé a 10,70 m široké. Vedle 
skladu biomasy se nachází také 
sklad tekutých paliv pro stávající 
kotle (Loos, č. 61428), řídící 
středisko a napájecí stanice, která 
zásobuje celý systém nové kotelny 
na dřevěnou biomasu.  
 

V interiéru kotelny se nachází 
ocelová konstrukce, která se 
používá pro umístění 
technologického zařízení kotelny. 
 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
Majitel kotelny 
Melamin d.d. Kočevje, Slovinsko 
www.melamin.si 
 

 
 
 

Statický návrh 
AG-inženiring d.o.o. 
Kočevje, Slovinsko 
www.ag-i.si 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Výstavba nové kotelny (foto: AG-inženiring d.o.o.) 

Model a deformace celé konstrukce kotelny v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 



 

Přeprava Vechthoeve v 
Nizozemsku 

 
Na konci roku 2013 se poblíž nizo-
zemského Amsterdamu uskutečnil 
náročný transport domu nazývané-
ho "Vechthoeve" na vzdálenost 500 
metru. Dřevěný dům je známý jako 
dům Pipi Dlouhé Punčochy.  
 

Vila musela být přemístěna, protože 
se zde plánuje rozšíření dálnice A1. 
Za necelé tři měsíce dokončila firma 
Bresser Groß Projekte z oblasti 's-
Gravendeel projekt přesunu domu 
na souši i ve vodě do konečného 
místa v oblasti Hoogerlust. 
 

Dědictví UNESCO 
 
"Vechthoeve" je součástí "obranné 
linie Amsterdamu" zapsané do 
dědictví UNESCO. Vzhledem ke své 
velké kulturní a historické hodnotě 
bylo rozhodnuto nizozemským 
Ministerstvem infrastruktury a 
životního prostředí přemístit 
budovu na nové místo, kde bude 
plnit novou funkci. Proto se 
rozhodlo o přepravě domu po vodě, 
kde bylo zapotřebí překonat dvě 
hráze. Relativně slabé hráze byly 
zesíleny dvěma dočasnými mosty a 
sadou štětovnic. 
 

Aby bylo možné odpovídajícím 
způsobem podepřít budovu během 
přepravy, byla vytvořena nová 
základová deska. Kromě toho bylo 
umístěno pod budovu sedmnáct 
ocelových podpůrných pilířů. Stejné 
množství zvedáků se použilo ke 
zvednutí celé konstrukce do úrovně 
2,7 metrů nad zemí. Nakonec byla 
konstrukce i s betonovou 
základovou deskou o tloušťce 300 
mm přesunutá pomocí takzvaných 
SPMT (modulární transportéry s 
vlastním pohonem). 
 

Posouzení betonové základové 
desky v programu RFEM  
 
V programu RFEM byla vytvořena 
sada třech modelů:  
1) Stálá situace 
2) Přeprava  
3) Zvedání 
 

Modely se vždy skládají z několika 
betonových ploch namáhaných 
liniovým zatížením (zvedáky) a 
vlastní hmotností. Zvedáky byly 
modelovány jako pružné podpory s 
různými tuhostmi v každém směru.  

Požadovaná výztuž v desce byla 
navržena za použití modulu RF-
CONCRETE Surfaces. 
 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 

Vlastník budovy 
Rijkswaterstaat (Ministerstvo 
infrastruktury a životního prostředí) 
Nizozemsko 
www.rijkswaterstaat.nl/en 
 

Hlavní zhotovitel 
Bresser Grote Projecten 
Nizozemsko 

Statická kancelář 
Techniek en Methode B.V.  
Nizozemsko 
www.tenm.nu 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Převoz domu po vodě (foto: Techniek en Methode B.V.) 

Model základové desky v programu RFEM (foto: Dlubal) 



 

Visutý most přes řeku 
Agger v Německu 
 

Od května 2013 se vlní přes řeku 
Agger nedaleko města Lohmar v 
západním Německu nový visutý 
most ve tvaru S. Most se díky 
svému zakřivenému tvaru začleňuje 
dokonale do krajiny. 
 

Nicméně, důvod pro toto vedení 
trasy mostu je primárně dané 
návrhem vodohospodářkých a 
dopravních cest. Podélný sklon 
nosníku mostu je 6%, přes most 
jsou tedy schopni i vozíčkáři přejet 
bez obtíží. Navzdory mírnému 
sklonu se most včetně volného 
okraje nachází nad úrovní možné 
povodně. 

 

Mostní konstrukce  
 
S délkou přesně 62,32 metrů se 
most klene přes 40 metrů širokou 
řeku Agger. Podélný nosník je 
zavěšený na dvou ocelových 
pilířích. 
 

Hlavní nosník s tloušťkou 54 cm a 
šířkou 160 cm je vyrobený z 
lepeného blokového smrkového 
dřeva. Skládá se z pěti prvků, které 
jsou spojené v oblasti příčných 
nosníků. Jednotlivé prvky jsou 
vzájemně spojené pomocí kolíků a 
děrovaných plechů, které jsou 
přivařené na příčné nosníky.  
 

Most má celkovou šířku 2,00 m a je 
zavěšený na kabelech o průměru 
42 mm připojených na pilíře o 

výšce 13 metrů. Vodorovné síly 
způsobené kabely jsou přenášeny 
jako tlakové síly do hlavního 
nosníku. Takže jsou do základů pod 
hlavním nosníkem přeneseny 
pouze svislé síly. 
 

Podélný nosník je pokrytý deskami 
z přírodního kamene kvůli ochraně 
proti povětrnostním vlivům. Navíc 
jsou jeho strany zakryty 
modřínovým dřevem. Všechny díly 
z konstrukční oceli jsou žárově 
pozinkované a natřené.  
 

Zábradlí je vyrobené z lepeného 
lamelového dřeva od výrobce 
Accoya®. Accoya® dřevo se vystaví 
účinku tlaku a tepla a nechá se 
reagovat s anhydridem kyseliny 
octové, tím absorbuje podstatně 
méně vody.  
 

Visutý most v Lohmaru je 
pravděpodobně jedním z 
nejkrásnějších mostních konstrukcí, 
které byly postavené v oblasti 
Kolína nad Rýnem / Bonnu. 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Investor 
Město Lohmar 
www.lohmar.de 
 
Práce na stavbě 
Schaffitzel Holzindustrie GmbH + 
Co. KG, Schwäbisch Hall, Německo 
www.schaffitzel.de 
 
Návrh, statický výpočet 
Schaffitzel + Miebach Faszination 
Brücken GmbH, Lohmar, Německo 
www.schaffitzel-miebach.com 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Pohled na podélný nosník ve tvaru S 

Celkový pohled na most přes řeku Agger 

3D model mostu v programu RFEM (obrázky + screenshot: Schaffitzel+Miebach) 



 

Hotel Intercontinental v 
Davosu ve Švýcarsku 
 
V prosinci 2013 byl otevřený v 
Davosu hotel s mimořádnou 
architekturou.  
 

Budová má tvar "zlatého vejce" a je 
zasazena do svahu hory. Díky 
eliptickému tvaru má budova 
všechny venkovní rohy zaoblené. 
Byla postavena ze železobetonu s 
vnějšími rozměry přibližně  
105m / 40 m. 
 

Statický výpočet celého 3D modelu 
byl provedený německou statickou 
kanceláří Sailer Stepan und Partner 
za použití programu RFEM. Kromě 
toho provedli stavební inženýři 
srovnávací výpočet pomocí 
programu pro prutové konstrukce. 
 
Konstrukce  
 
Hlavní oválná budova s jedenácti 
podlažími je uložena na třech 
podzemních podlažích. Na základě 
potřeby uspořádání konferenčních 
místností, restaurace a tanečního 
sálu byla zapotřebí větší vzdálenost 
sloupů. Proto se v prvním podlaží 
vytvořili V sloupy. Tímto způsobem 
je možné použít menší a efektivnější 
rastr sloupů v horních patrech. 
Kromě toho spojuje několik V-
sloupů vodorovně strop nad 
sklepem. 
 

Strop nad 10. patrem, kde je 
umístěný prosklený salónek, má 
rozpětí 34 metrů nad vnitřním 
prostorem. To je důvod, proč je v 
této části konstrukce uložený přes 
jedno patro vysoký příhradový 
vazník tak, aby se spojily dva 
spřažené monolitické trámové 
stropy v 9. a 10. patře. 
 

Jelikož byla budova navržena bez 
jakýkoliv spár, byl příhradový vazník 
integrovaný přímo do betonové 
konstrukce budovy bez posuvných 
kloubů. Díky své vysoké ohybové 
odolnosti spojuje nosník dvě 
výztužná jádra ve vrcholech jako 
vodorovný nosník a je pružné 
uložený do daných stěn. 
 

Vzhledem k tomu, že se budova 
hotelu nachází v seismické zóně Z2 
podle SIA 261, byly provedeny 
kromě statického výpočtu 
odpovídající seismické výpočty. 
 
 
 
 
 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Vlastník budovy 
CS Real Estate Fund Hospitality 
 

Architekt 
Oikios GmbH, Mnichov, Německo 
www.oikios.de 
 

Hlavní dodavatel 
ARGE Baulink AG / Toneatti AG 
 

Statický návrh 
Sailer Stepan und Partner GmbH, 
Mnichov, Německo 
www.ssp-muc.com 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Prostorový model hotelu v programu RFEM (screen: Dlubal Software) 

Řez konstrukcí s vazníkem v 10. patře Vizualizace projektu Hotel Intercontinental v Davosu (Obrázek: Sailer Stepan und Partner) 



 

Chrám Bahá'í v jižní 
Americe 
 
V Chile se v současnosti staví velmi 
mimořádná konstrukce, jejíž 
výstavba by měla být dokončena 
na konci roku 2014: Je to "Chrám 
světla", který je jedním z osmi 
chrámů Bahá'í na světě. 
Monoteistické náboženství Bahá'í 
má asi sedm milionů věřících, 
především v Indii, Íránu, v Africe, a 
také v Severní a Jižní Americe. 
 

Navrhnout chrám trvalo několik let. 
Německý zákazník Josef Gartner 
GmbH dostal za úkol navrhnout a 
posoudit konstrukci nad 
betonovým stropem. 
 
Konstrukce  
 
Tvar chrámu se podobá 
devítilistému květu lotosu. Budova 
má průměr asi 34 metrů a je vysoká 
30 metrů. Spodní konstrukce se 
skládá z dvoupodlažní betonové 
konstrukce a plošných základů.  
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
oblast v Chile s vysokým výskytem 
zemětřesení, bylo nutné oddělit 
konstrukci od základů pro 
vodorovné kmitání. To je důvod, 
proč byly mezi betonové sloupy a 
střední betonovou desku umístěny 
třecí kyvná ložiska. 
 

Ocelová nosná konstrukce je 
prostorová příhradová konstrukce 
se dvěma vrstvami, horním a 
dolním pásem z obdélníkových 
profilů, a mezi těmito vrstvami jsou 
kruhové trubky, které spojují tyto 
dvě vrstvy.  
 

Devět lístků mající stejnou 
konstrukci se zavírá a u vrcholu 
tvoří světelnou kupoli (tzv. okulus). 
Kostra konstrukce je tvořena stejně 
jako skutečné okvětní lístky a má 
vnitřní rámovou konstrukci z 
kulatých trubek s průměrem  
d = 323,9 mm. 
 

Konstrukce byla nejprve 
vymodelována v programu 
Rhinoceros. Poté byl celý 3D model 
převedený do programů Dlubal 
RFEM a RSTAB a optimalizovaný 
díky úzké spolupráci s architektem.  
 

Nakonec byla spočítána celá 
ocelová konstrukce v programech 
RFEM a RSTAB včetně vlivu 
zemětřesení. 
 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 

Vlastník budovy 
National Spiritual Assembly of the 
Bahá’ís of Canada 
www.ca.bahai.org 
 

Architekt 
Hariri Pontarini Architects, Toronto, 
Canada 
www.hariripontarini.com 
 

Statický výpočet a výstavba 
Josef Gartner GmbH, Würzburg, 
Německo 
www.josef-
gartner.permasteelisagroup.com 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Konstrukce chrámu Bahá’í v program Dlubal RFEM (screenshot: Dlubal) 

Vizualizace chrámu Bahá’í (Obrázek: Hariri Pontarini Architects)  Výstavba chrámu Bahá’í (foto: Gartner) 



 

Dřevěný bytový komplex v 
Brescie, v Itálii 
 
V italském městě Brescia vybudovala 
společnost Rubner Objektbau 
GmbH, která funguje jako generální 
dodavatel, bytový komplex s 
atraktivní architekturou skládající se 
ze dřeva. Čtyři bytové komplexy s 72 
bytovými jednotkami byly 
postaveny za velmi krátkou dobu. 
Pro Azienda Lombarda per l'Edilizia 
(A.L.E.R.) to byl první projekt 
provedený ve dřevě. 
 

Zákazník firmy Dlubal, firma Rubner 
Holzbau AG, byl zodpovědný 
statický výpočet dřevěné 
konstrukce. Architektonický návrh 
byl vytvořen Janovskou dceřinnou 
společností Milan architects 5+1AA 
S.R.L. 
 
Konstrukce  
 
Konstrukce zaujme svými rozměry. 
Pro stavbu včetně výtahových 
šachet a schodišť bylo použito 
přibližně 1555 m3 lepeného 
lamelového dřeva. Celkový objem 
konstrukce je více než 18 000 m3. 
Nejen díky využití dřeva jako 
obnovitelného zdroje, které má za 
následek efektivní ekologickou 
rovnováhu dosahuje dotovaný 
bytový komplex vysoké třídy 
energetické účinnosti 
(ClimateHouse A a třída A CENED - 
region Lombardie). 
 

Všechny čtyři komplexy mají 
podobné rozměry. 
Například komplex B má rozměry 
d/š/v = 20/16/13 metrů. Stěny se 
skládají z křížem lepeného dřeva o 
tloušťce 100 mm. Stropy jsou z 
prvků z lepeného lamelového dřeva 
o tloušťce 160 mm s pevnostní 
třídou GL 24 h. Stropní nosníky byly 
navrženy buď z oceli nebo ze dřeva, 
v závislosti na délce rozpětí a 
zatížení. 
 

Město Brescia se nachází v oblasti 

náchylné na zemětřesení. Proto 
firma Rubner provedla analýzu 
zemětřesení pomocí přídavného 
modulu RF-DYNAM Basic a RF-
DYNAM Addition II. 
 

Brescijský projekt jasně ukazuje, že i 
dřevěná konstrukce je realizovatelná 
a perspektivní technologie pro 
budoucnost v oblasti sociálního 
bydlení. 
 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Vlastník budovy 
A.L.E.R. Azienda Lombarda per 
l'Edilizia 
Residenziale di Brescia, Itálie 
www.aler.brescia.it 
 

Generální dodavatel  
Rubner Objektbau GmbH, Kiens, 
Itálie 
www.rubner.com 
 

Architekt 
5 +1 AA S.R.L., Janov, Itálie 
www.5piu1aa.com  
 

Statický výpočet 
I2 Ingegneria Srl, Janov, Itálie 
 

Statický výpočet dřevěné 
konstrukce 
Rubner Holzbau AG, Brixen, Itálie 
www.rubner.com 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o., Praha 
Česká republika 
www.dlubal.cz 

Model bytového komplexu „B‘‘ v programu RFEM (screen: Dlubal) 

Komplex 4 bytových domů ve městě Brescia, Itálie (foto: Rubner) 



 

Forum Zlato a Stříbro 
 
Při příležitosti zemského 
zahradního veletrhu 2014 byla v 
německém městě Schwäbisch 
Gmünd dokončena budova s 
unikátní fasádou. Projekt místního 
sdružení vzácných kovů by měl 
zviditelnit město v oblasti zlata a 
stříbra. 
Dům se používá mimo jiné i jako 
místo pro prezentace a události 
spojené se zlatem a stříbrem, 
stejně tak i pro design. Návrhem 
budovy byla pověřená německá 
statická kancelář ISIN Architekten, 
která vyhrála architektonickou 
soutěž. 
Statická kancelář Klöckner 
provedla statický výpočet kosné 
konstrukce fasády za pomoci 
programu Dlubal RSTAB. Pro 
panely ve fasádě použila program 
Dlubal RFEM. 
Zatížení větrem bylo stanoveno na 
základě měření na modelu ve 
větrném tunelu, které provedl 
německý institut pro průmyslovou 
aerodynamiku I.F.I.  
 

Konstrukce fasády 
 
Fasáda vypadá, jako by byla 
vytvořena z plátkového zlata. Ale 
ve skutečnosti bylo použito 
přibližně 800 fasádních panelů o 
rozměrech 1,5 m / 1,5 m z 
hliníkové slitiny, které byly 
potažené na obou stranách 
vrstvou DURAFLON ®, což je FEVE 

smaltový povrch pro fasády. 
Ocelová nosná konstrukce fasády 
se skládá z 1276 prutů z ocelí S 
235 a S 355. Ta je připevněna k 
objektu v 80 bodech. Deset 
kruhových trubkových sloupů o 
průměru 159 mm přenáší hlavní 
část svislého zatížení. Pro 
posouzení byl použitý přídavný 
modul STEEL EC3 programu 
RSTAB. Fasádní kazety o tloušťce 3 
mm byly vypočteny pomocí 
přídavných modulů RF-IMP, RF-
STABILITY a RF-STEEL Surfaces 
programu RFEM. Kazety jsou 
vyztuženy v poli hliníkovými 
profily, které byly posouzeny v 
přídavném modulu RF-
ALUMINIUM. 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Investor 
Edelmetallverband Schwäbisch 
Gmünd 
www.edelmetallverband.de 
 

Architekt 
isin architekten, Aalen, Německo 
www.isin.de 
 

Realizace fasády 
EBENER GmbH Fassaden-
Profiltechnik 
Bad Marienberg, Německo 
www.ebener.de 
 

Realizace ocelové konstrukce 
SWW Stahlbau Westerwald 
Heiligenroth, Německo 
www.stahlbauwesterwald.de 
 

Statický výpočet fasády 
Ingenieurbüro Klöckner GmbH 
Nistertal, Německo 
www.tragwerksplanung-
stahlbau.de 
 

Software 
Dlubal Software, Praha 
www.dlubal.cz Model nosné konstrukce fasády v programu RSTAB (screen: Dlubal) 

„Zlatá‘‘ fasáda pro fórum Zlato a Stříbro ve městě Schwäbisch Gmünd (Foto: Klöckner) 

Napětí na fasádovém panelu (screen: Dlubal) 



 

Woodcube - Pětipatrová 
dřevěná stavba v 

Hamburgu 
 
Budova s působivou ekologickou 
rovnováhou měla možnost být 
představena na Mezinárodním 
stavebním veletrhu IBA v německém 
Hamburku. Woodcube se svou 
ekologicky nenáročnou výrobou a 
provozem lze díky své energetické 
hladině označit za pasivní stavbu. 
Materiál použitý na stavbě dřevěné 
části budovy je zcela recyklovatelný 
a biologicky rozložitelný.  
Zákazník firmy Dlubal, projekční 
kancelář Isenmann Ingenieure z 
Haslachu, měl na starosti statický 
výpočet. A vybral si právě program 
RFEM pro návrh a posouzení 
centrálního přístupového jádra a 
pilotových základů ze železobetonu. 
 
Konstrukce ze dřeva a 
železobetonu 
 
Dřevěná konstrukce budovy včetně 
stropů a podlah je ze zcela 
přírodního dřeva, které je pohledové 
na vnějších i vnitřních plochách. 
Woodcube je tvořený 
prefabikovanými stěnovými, 
stropními a střešními prvky ze dřeva. 
Vzhledem k vysokému stupni 
prefabrikace byl dřevěný plášť 
dokončený během čtyř týdnů. 
Dřevěná konstrukce budovy je 
uložena v přízemí a postavená 
kolem centrálního jádra se 
schodištěm a výtahem ze 
železobetonu.  
Základová deska budovy je založena 
na 22 vrtaných zatlačovaných 
pilotách o průměru 51 cm a délce 13 
metrů. Zatížení působící na hlavu 
piloty je až 1000 kN. Pro optimální 
přenos zatížení jsou umístěny pod 
obvodové stěny nosníky uložené na 
hlavy piloty. Založení budovy je 
vyrobeno z voděodolného betonu. 
Všechny venkovní stěny dřevěné 
budovy mají tloušťku 32 cm včetně 
vrstvy izolace o tloušťce 3 cm, kterou 
tvoří měkká vláknitá deska. Fasáda je 
tvořena z dobře větraného obkladu 
vyrobeného z neopracovaného 
modřínového dřeva.  
Zatížení je přenášeno vnějšími 
stěnami a stěnami vnitřního 
železobetonového jádra. Proto 
nejsou zapotřebí již žádné další 
vnitřní sloupy nebo stěny, což 

umožňuje individuální uspořádání 
místností. 
 
Firmy, které se podílely na stavbě: 
 
Developer 
Woodcube Hamburg GmbH / Deep- 
Green Development, Hamburg, 
Německo 
www.woodcube-Hamburg.de 
 
Architektura 
Architekturagentur, Stuttgart, 
Německo 
www. architekturagentur.de 
 

Statický výpočet 
Isenmann Ingenieure, Haslach, 
Německo 
www.isenmann-ingenieure.de 
 
Dřevěná konstrukce 
Ing. Erwin Thoma Holz GmbH 
Thoma research center for 
woodworking 
Goldegg, Rakousko 
www.thoma.at 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o., Praha 
Česká republika 
www.dlubal.cz 

Pohled na Woodcube (obrázek: Isenmann Ingenieure) 

Model a výsledky posouzení železobetonové konstrukce v programu Dlubal RFEM 
(screenshot: Dlubal) 



 

Kruhová střešní 

konstrukce rodinného 

domu 

Rodinný dům s pozoruhodnou 
střešní konstrukcí stojí v Horním 
Rakousku od roku 2014. Kruhová 
střední část budovy je překlenutá 
střechou s viditelnými dřevěnými 
nosníky. Společně se skleněnou 
fasádou upoutá tato konstrukce 
Vaši pozornost. 

Do tohoto projektu se zapojili dva 
Dlubal zákazníci. Německá 
inženýrská kancelář Wagner 
používala RSTAB pro provedení 
statického výpočtu střešní 
konstrukce. WIEHAG GmbH z 
Rakouska byl zodpovědný za 
dřevěnou konstrukci. 

 

Konstrukce  
 

 

Střední kruhová část střechy má 12 
střešních ploch. Její tvar je 
umístěný na dvou prstencích z 
lepeného lamelové dřeva, jeden 
prstenec je na okraji a druhý jako 
osmistěn uvnitř prostoru.  
 
Dvanáct hřebenových krokví tvoří 
hlavní nosníky střešní konstrukce. 
Krokve valeb a námětky přenáší 
střešní zatížení z vnějšího kruhu do 
nárožních krokví. Jelikož se jedná o 
konstrukci z pohledového dřeva, 
spoje byly provedené ze 
spojovacích prostředků 
schovaných do dřevěné 
konstrukce. Dřevěná střecha je 
podepřena ocelovými sloupy, 
které jsou složené z obdélníkových 
a čtvercových dutých profilů. 
Nejprve byla konstrukce 

vymodelovaná v programu 
CADWORK. Poté byla pomocí 
rozhraní naimportovaná do 
programu RSTAB. Firma IB Wagner 
používala přídavné moduly 
TIMBER Pro, STEEL, EL-PL a RSBUCK 
pro návrh rámové konstrukce. 
 

 
Firmy, které se podílely na stavbě: 
 
Architekt 
VINI SIXTUS 
www.vinisixtus.at 
 

Vedoucí stavební práce 
Baumeister Humer GmbH 
www.humer-bau.at 
 
Dřevěné konstrukce 
WIEHAG GmbH  
Altheim / Rakousko 
www.wiehag.com  
 
Statický návrh konstrukce 
střechy 
Ing.-Büro Wagner GmbH 
Gangkofen / Německo 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Model střechy se dvěma napojenými pergolami v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 

Pohled shora na střechu (foto: IB Wagner) Statický a fyzický model v programu CadWork  
(screenshot: IB Wagner) 

Dipl.-Ing. S. Wagner:  
"Výměna dat mezi CADWORK a 
RSTAB proběhla hladce." 



 

Nové zastřešení nad 
branami výstaviště ve 
Frankfurtu 

V roce 2008 zorganizovala německá 
společnost Messe Frankfurt 
architektonickou soutěž pro nový 
návrh severní a jižní vstupní brány 
do areálu výstaviště. Cílem bylo 
navrhnout vrátnici a střechu pro 
každou bránu. Vlastník budovy si 
přál zastřešení, které získá pozornost 
a bude celosvětově uznávané. 

Autor vítězného návrhu byl 
německý architekt Ingo Schrader z 
Berlína, který úzce spolupracoval s 
německými stavebními inženýry 
Bollinger + Grohman. Návrh 
obsahoval kruhové zastřešení o 
průměru přibližně 25 metrů 
podepřené kónickými sloupy. 

V srpnu 2013 byla dokončena střešní 
konstrukce na severní bráně. 

 

Střešní konstrukce pro 
severní bránu  
 

V průběhu návrhu se změnil kruhový 
tvar na oválný vlivem přizpůsobení 
místním podmínkám. Jeho rozměry 
jsou 42 m x 18 m s výškou lamely 
maximálně 60 cm. Střecha je 
vykonzolovaná do 10 metrů a na 
okraji je pouze 15 cm silná. Čtyři 
sloupy jsou umístěny v 

nepravidelném rastru. Jejich kónický 
tvar reprezentuje rostoucí průběh 
vnitřních sil.  
Vzhledem k jejich trojúhelníkovému 
tvaru se zdá, že jsou velmi tenké a 
vzniká tak iluze, že střecha létá. 
Nosná konstrukce střechy byla 
vytvořena a optimalizována pomocí 
výpočetního modelu. Člověk může 
mít dojem, že jsou lamely 
uspořádány náhodně. Jejich 
uspořádání je ale výsledkem 
navrhování, při nemž byly dané do 
souladu konstrukční, formální a 
výrobní podmínky. 

Lamelám poté byly optimalizované 
jejich výška a šířka. V tomto procesu 
optimalizace byl program RSTAB 
propojený s programem Rhinoceros 
za pomoci individuálně vytvořeného 
VBA skriptu.  
Speciální algoritmus snižoval 
iterativně rozměry průřezu 
ocelových lamel na základě 
existujícího ekvivalentního napětí.  
 
Firmy, které se podílely na stavbě: 
 
Vlastník budovy 
Messe Frankfurt 
www.messefrankfurt.com 
 
Návrh konstrukce 
Ingo Schrader, Berlín 
www.schrader-architekt.de 
 
Digitální návrh a statický výpočet 
Bollinger + Grohmann Ingenieure, 
Frankfurt nad Mohanem, Německo 
www.bollinger-grohmann.com 
 
Realizace 
Prebeck GmbH, Bogen, Německo 
www.stahlbau-prebeck.de  
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Severní brána po jejím dokončení v srpnu 2013 (Foto: Messe Frankfurt/Bach) 

Analýza napětí severního zastřešení v programu RSTAB (Screenshot: Dlubal) 



 

Visutý most na Srí Lance 

V roce 2013 se v dalekém městě 
Pitigala na Srí Lance realizoval 
velmi zvláštní projekt. Jednalo se o 
most, který byl navržený, spočítaný 
a postavený třiceti studenty. Ti 
jsou součástí školní skupiny 
"Engineers Without Borders 
Karlsruhe Institute of Technology 
e.V.", vyspělý projekt rozvinutý v 
sedmi různých zemích. 

S rozpětím 30 metrů překlenuje 
most řeku Bentara. Během 14-
týdenní výstavby se společně 
podporovali vojáci a němečtí 
studenti žijící ve vesnici.  
 

 

Konstrukce  
 

Předpjatý visutý most navrhli 
budoucí stavební inženýři tak, že 
byl most flexibilní a jednoduchý 
pro smontování. V neposlední řadě 
musela být provedena konstrukce 
amatérskými řemeslníky, kteří 
nemají tolik zkušeností s těžkými 
pracovními stroji. Kromě toho měl 
být most obnovitelný pro další 
projekty. 
 

Šest metrů vysoké ocelové pylony 
byly nejdříve kloubově uloženy na 
základové patky a poté pevně 
ukotveny. Pylony byly postaveny 
za pomoci bambusového jeřábu a 
kladkostroje. 
 

 

 
Mostovka je vyrobena z 21 
stejných segmentů. Ty se skládají z 
příčných a podélných úhelníků, 
které jsou jednoduše spojeny 
šrouby. Jako nášlapná vrstva byla 
použita dřevěná prkna. Celková 
konstrukce mostovky je jen několik 
centimetrů tlustá. Takže je zatížená 
plocha velmi malá, což je dobré při 
působení monzunových dešťů. 
Mostovka má počáteční zakřivení a 
elegantně kopíruje ráz krajiny. 
 

Během celé výstavby zastali 
studenti roli stavebních dělníků, 
učitelů, stavbyvedoucích, 
kontrolorů, doktorů, technologů 
betonu, geotechniků, projektantů, 
projektových manažerů, obsluhy 
strojů a psychologů.  
 

 
Pouze lidskou silou bylo 
přeneseno, připraveno a použito 
pro most 270 tun betonu, 6 tun 
oceli a 42 metrů krychlových 
kamenů do gabionů. 
 

 
Firmy, které se podíleli na stavbě: 
 
Návrh, posouzení a realizace 
Engineers Without Borders 
Karlsruhe Institute of Technology 
e.V. 
www.ewb-karlsruhe.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 
 

Model mostu „Walsersteg“ v programu RFEM se zobrazením deformací (screenshot: Dlubal) 

Německý prezident Joachim 
Gauck řekl: "Most ve městě 
Pitigala je s jeho úspěšným 
vytvořením a velkou praktickou 
hodnotou trvalým znamením 
pro možnost spojení lidí." 

Most těsně před dokončením (Foto: EWB Karlsruhe) 



 

Pylonový most 
"Walsersteg" přes řeku 
Loisach 

V říjnu 2013 byl otevřený 
"Walsersteg", most pro pěší a 
cyklisty postavený přes řeku Loisach, 
na jihu starého města Wolfrathausen 
v Německu. Most spojuje stávající 
silnice na obou stranách řeky.  

Otevřený most se klene přes řeku 
Loisach bez jediného mezisloupu a 
má pouze jeden pylon na jedné 
straně. Konstrukce je 3 metry široká 
a rozpětí je 46 metrů.  
 

Konstrukce  
 

Mostovka, lepený lamelový nosník o 
rozměrech (šířka x výška) 280 x 44 
cm byla potřeba vyrobit ze zhruba 
60 metrů krychlových lepeného 
lamelového smrkové dřeva. 
 

Nosník je vyklenutý přibližně 40 cm 
a rozdělený na tři pole s jednotlivými 
délkami rozpětí 2 x 16 metrů a 1 x 14 
metrů. Spoje deskových nosníků 
jsou navržené jako na plnou 
únosnost a jsou opatřené příčnými 
nosníky svařovaného I-profilu 
(h/b/t/s = 400/500/40/40 mm) z 
oceli S 355, do jejichž komor byly  s 
velkou přesností namontované 
deskové nosníky. 
 

Konce obou příčných nosníků jsou 
zavěšené na kabely o průměru 40 
mm a ukotvené do hlavy pylonu. 
Konstrukce je uložena na břehu řeky 
dvěma upevňovacími kabely o 
průměru 60 mm, které jsou 
ukotveny do betonových bloků.  
 

Maximální síla v kabelu pro mezní 
stav únosnosti je zhruba 1700 kN 
(návrhové zatížení). Pro kotvení a 
připevňovací lana bylo použito 
přibližně 130 metrů kabelů. 
 

Pylon ve tvaru písmene A je zhruba 
15 metrů vysoký a sestává z 
ocelových trubek (355 x 25 mm, S 
355). Byl vyrobený dílensky a je celý 
svařený kromě dvou šroubových 
spojů. Maximální osová síla v 
kruhovém průřezu je přibližně 1800 
kN pro mezní stav únosnosti. 
 
Firmy, které se podílely na stavbě: 
 
Vlastník budovy 
Město Wolfratshausen  
www.wolfratshausen.de  
 
Návrh konstrukce a dohled 
Ingenieurbüro Robert Buxbaum, 
Wolfratshausen 
www.ib-buxbaum.de 
 
 
 

Zhotovitel 
Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co 
KG, Schwäbisch Hall 
Schaffitzel + Miebach GmbH, 
Lohmar  
Stahl-und Maschinenbau GmbH 
Graf, Weinböhla 
Krammel GmbH & Co KG, Wolfrats-
Hausen 
Maurer Söhne GmbH & Co KG, Mün-
chen  
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 
 

Model mostu „Walsersteg“ v programu RFEM se zobrazením deformací (screenshot: Dlubal) 

Pohled na most „Walsersteg“ přes řeku Loisach Noční osvětlení mostu instalované do zábradlí mostu  
(Fota: Dipl.-Ing. (FH) Robert Buxbaum 



 

Rozhledna na 
Pyramidenkogelu 

Pravděpodobně nejvyšší dřevěná 
rozhledna na světě byla otevřena v 
červnu 2013 v rakouském 
Klagenfurtu u Wörthersee. Včetně 
špičky je věž vysoká 100 m. Věž má 
jednu uzavřenou a tři volně 
pochozí výhledové plošiny, které 
nabízejí dech beroucí výhled na 
alpsko-adriatický region a kraj jezer 
Korutany. Spirálový tvar zvolený 
architekty Klaura + Kaden 
symbolizuje růst a vývoj. Další 
zajímavostí věže je, se svými téměř 
52 metry, nejvyšší zastřešená 
skluzavka Evropy. Nachází se uvnitř 
konstrukce. Dosahuje se na ní 
rychlostí až 25 km/h. Statické 
výpočty této spektakulární stavby 
prováděla firma LACKNER + RAML 
pomocí programu RSTAB.  

 

Konstrukce věže 

Konstrukce rozhledny je 
"prostorová příhradovina". 
Nejdůležitějším prvkem hlavní 
nosné konstrukce je 16 
zakřivených modřínových sloupů s 
průřezem 32/144 cm. Ty jsou 
spojeny deseti eliptickými 
ocelovými prstenci s komorovým 
průřezem 440/160 cm. Vertikální 
vzdálenost prstenců je 6,4 m. 
Třetím nosným prvkem konstrukce 
věže tvoří osm diagonálních táhel 
z ocelových trubek. Ta probíhají od 
paty věže ke špičce.  

Na výhledové plošiny se lze dostat 
buď průhledným panoramatickým 
výtahem, nebo jedním ze dvou 
schodišť. Zatížení od horních pater 
věže a vrcholku věže jsou 
převedena do 8. úrovně. K tomu 
slouží v této úrovni dvě vzpěradla, 
která tato zatížení nesou a 
převádějí do sloupů. Mezi 
úrovněmi 8 a 9 se nachází 
"Skybox", uzavřená část chráněná 
proti větru. Nad ní se nacházejí 
otevřené výhledové plošiny. 
Stavba rozhledny na 
Pyramidenkogel trvala jen osm 
měsíců.   
 
 
 
 
 

Na stavbě se podílely firmy: 
 
Stavitel 
Pyramidenkogelinfrastruktur 
GmbH & Co KG, 
Klagenfurt/Rakousko 
www.pyramidenkogel-ktn.at 
 
Architekt 
Klaura + Kaden ZT GmbH 
Architekten 
Klagenfurt/Rakousko 
www.klaura.at 
www.kaden.at 
 
Statické výpočty 
LACKNER + RAML Ziviltechniker – 
GmbH 
Villach/Rakousko 
www.lackner-raml.at  

 
Software 
Dlubal 
Software s.r.o. 
Praha 
www.dlubal.cz 
 
 
 

Celkový pohled na věž 

Visualizovaný 3D model v RSTABu a v DYNAMu počítané vlastní tvary (Screenshot: Dlubal) 

Interiér prostoru "Skybox" (Fotografie: Klaura) 



 

Výměna sloupu na 
Braniborské bráně 

V posledních dnech 2. světové války 
byl jeden segment sloupu Braniborské 
brány těžce poškozen výbuchem 
granátu. Inženýrská kancelář J. Sando 
z Výmaru vyvinula v rámci sanace v 
roce 2002 metodu, jak by mohla být 
tako část vyměněna. Posouzení 
speciální podpěrné konstrukce pak 
bylo provedeno v RFEMu, 3D MKP-
programu firmy Dlubal.  

"Prostorový model metodou 
konečných prvků nabízí dobrou 
možnost studovat a přesvědčivě 
posuzovat chování při zatížení této 
komplexní vyjímečné konstrukce.  

Kvůli extrémně přísným 
bezpečnostním požadavkům na 
nejznámější stavbě v Německu musela 
být montáž podpěrné konstrukce 
prováděna ve dvou etapách. Tato 
zvláštnost stavebního postupu mohla 
být v RFEMu velmi dobře 
modelována", říká Jörg Sando z 
Výmaru. 
 

Technické podmínky 

Tíha stavby se přenáší přes cihlové 
oblouky na sloupy. Odlehčení sloupu 
by nebylo bez jejich demontáže 
možné. Jörg Sando vyvinul metodu, 
pomocí které zatížení přemostí 
poškozený segment v rámci sloupu. 
Díky stálé kontrole polohy a síly mohly 
být jednotlivé kroky permanentně 
sledovány. Kritické momenty byly u 
této stavby samozřejmě vyloučeny.  

 

Výměna sloupu 

Přípravné práce k nadzvednutí horní 
části následovala postupná montáž 
hydraulické podpěrné konstrukce. 

Nový prostřední díl, přesně polovina 
segmentu sloupu, byl zasunut s 
plánovaným přesahem 0,6 mm. Spolu 
s dvěma postranními díly je nyní nový 
segment snadno k rozeznání. Zvolená 
metoda byla zcela úspěšná.  
 

Na stavbě se podílely firmy: 
 
Investor 
Stiftung Denkmalschutz Berlin im 
Auftrage der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Berlin 
 
Prováděcí firma a zadavatel 
statických výpočtů 
Fa. Bennert GmbH Betrieb für 
Bauwerkssicherung 
Hopfgarten 
 
Generální příjemce 
CARO Restaurierung und   
Technologie GmbH 
Berlin 

Statické výpočty 
Inženýrská kancelář pro statické 
výpočty 
Dipl.-Ing. Jörg Sando Weimar 
www.sando.de  
 
Kontrolní statik 
Prof. Frank Prietz 
Berlin 
 
Technický dozor 
EBK Ingenieurbüro für 
Bauwerksdiagnostik 
Weimar 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28, 120 00 Praha 
www.dlubal.cz 
 

Část podpůrné konstrukce v RFEMu (Screenshot: Dlubal) 

Zobrazení deformací mostu v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Podpůrná konstrukce pro výměnu segmentu sloupu (Foto: Jörg 
Sando) 



 

Nová stavba plachetnice 
Alexander von     
Humboldt II 

V říjnu 2011 začala plachetnice 
"Alexander von Humboldt II" svoji 
službu a od té doby brázdí moře. 
Loď německé nadace Deutsche 
Stiftung Sail Training (DSST) je 
trojstěžník. Stěžně a lodní trup jsou 
z oceli. 
Je to první nově postavená 
německá velká plachetnice od 
stavby lodi "Gorch Fock" sloužící 
jako výuková loď námořnictva. Na 
"Alexovi II" si je možno vychutnat 
jedno- nebo vícedenní plavbu 
nebo speciální výukovou plavbu 
plachtění.  
Stavbou lodi byla pověřena 
společnost HB Hunte Engineerign 
GmbH. Společnost Marine 
Engineering Wollert GmbH 
prováděla výpočty lanoví (stěžňů a 
lan, která stěžně upevňují), stejně 
jako pevnostní výpočty trupu. Obě 
firmy jsou již roky zákazníky firmy 
Dlubal a používají RFEM ke svým 
analýzám. 

 

Statické výpočty 

Kromě typických MKP výpočtů 
vysoce zatížených systémů jako 
kotev, kotevního systému a 
člunových jeřábů byly podrobně 
zkoumány také síly v lanoví. 
Pro velký počet kombinací plachet 
pro různé rychlosti a směry větru 
byla vytovřena obsáhlá matice 
počítaných zatěžovacích stavů. 
Nelineární MKP výpočty byly 
porovnány s analytickými 
kontrukčními předpisy německé 
pobočky firmy Lloyd. Tak bylo 
možno dosáhnout promyšleného 

bezpečnostního konceptu pro 
stěžně a ráhna stejně jako jejich 
ukotvení stěžňovými lany a stěhy.  
"Zvláště aplikace zatížení větrem 
vyžaduje komplexní znalosti a 
teoretické i praktické základy 
konstrukce tradičních plachetnic", 
říká Jürgen Wollert z firmy Marine 
Engineering GmbH. 
 

  
Tyto společnosti se podílely na 
provedení: 
 

Investor: 
Deutsche Stiftung Sail Training 
www.alex-2.de 
 
Konstruktér: 
Marigraph GmbH 
www.marigraph.com 
 

 
Konstrukční kancelář: 
HB Hunte Engineering GmbH 
www.hb-hunte.de 
 
Pevnostní výpočty: 
Marine Engineering Wollert GmbH 
Lange Str. 27, D-24399 Arnis 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Model plachetnice Alexander von Humboldt II určený pro prezentace v programu RFEM 

Plachetnice se svou délkou 65 metrů na moři  
(Foto: Deutsche Stiftung Sail Training) 

Zobrazení deformací lanoví při bouři 54 uzlů (přibl. 100 km/h) 
v RFEMu (screenshot: Dlubal) 

 



 

Nouzové a pomocné mosty 
společnosti Janson 
Bridging 

Společnost Janson Bridging v Hanku 

v Nizozemsku vyrábí dočasné, 

nouzové a stálé mosty pro civilní, 

průmyslové i vojenské využití. 

Všechny tyto mosty několika typů 

jsou založeny na modulárním 

konceptu, který může být jednoduše 

přizpůsoben přáním zákazníka. 

Moduly jsou prvky s danou délkou, 

které mohou být spojovány pomocí 

vazeb. Inženýr tak může stanovit 

rozpětí, výšku i šířku mostu 

spojováním prvků dohromady.  

Tyto mosty musí splňovat různé 

národní normy, především Eurokód 

a americké normy (AASHTO). Neboť 

interní inženýrské oddělení firmy 

Janson Bridging počítá každý most 

jednotlivě, s rozpětím mostů od 2 do 

40 prvků, objem práce může být 

značný počítají-li se průhyby, reakce 

a napětí. Proto se firma Janson 

Bridging v roce 2012 rozhodla 

optimalizovat výpočetní proces 

automatizováním tvorby modelů v 

RFEMu a CADu. Cílem bylo 

generovat, počítat, navrhovat a 

posuzovat mosty automaticky. 
 

Automatické generování s 
rozhraním RF-COM 

Dnes Janson generuje své mosty 

typu JSK, Bailey a JPB automaticky s 

rozhraním RF-COM. Modely obsahují 

pruty a/nebo plochy, používají 

taková zadání jako nelineární 

ztužení, tlakové prvky a ortotropii. 

Navíc je Janson schopný generovat 

tzv. Tandem System (LM) probíhající 

podél rozpětí mostu. Reakce a 

vnitřní síly jsou automaticky 

ukládány na patřičných stranách 

tabulek a tak se značně snižuje 

objem práce pro inženýry. Použitím 

automatizovaných nástrojů může 

inženýr spočítat reakce za pár minut.  

 

  

Tyto společnosti se podílely na 

provedení: 
 

Statické výpočty  

Janson Bridging 

Hank, Nizozemsko 

www.jansonbridging.com 
 

Software 

Dlubal Software s.r.o. 

Anglická 28, 120 00 Praha 

www.dlubal.cz 

 

Zobrazení deformací mostu v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Pomocný most (obr.: Janson Bridging) 



 

Rozhledna na ostrově 
Rujána  

V květnu 2013 slavnostně 

otevřela německá kancléřka Dr. 

Angela Merkelová Rujánské 

centrum přírodního dědictví v 

resortu na pláži Prora. Vrcholem 

centra o rozloze 1900 hektarů na 

ostrově v Baltickém moři je "věž s 

hnízdem", která je 40 metrů 

vysoká a je třetí věží v korunách 

stromů, která byla postavená 

společností WIEHAG.  

Věž byla postavená na kopci, leží 
více než 40 metrů nad mořem a 
nabízí návštěvníkům překrásný 
výhled na krajinu ve výšce asi 80 
metrů. 
 

Konstrukce věže 
 

Konstrukce věže se skládá z 12 

svislých lepených lamelových 

nosníků umístěných po obvodu. 

Jsou uspořádány v rotační 

symetrii a s úhlovým rozdílem 30° 

a tak tvoří prostorovou 

polygonální konstrukci.  

Sloupy jsou podepřené 

ocelovými nosníky na 

základových patkách.  

Stromová věž je stabilizovaná 

hustší sítí diagonálních ocelových 

prutů a také vodorovnými 

kruhovými prvky.  

Dvanáct oblouků z lepeného 

lamelového dřeva byly přidané 

do horní třetiny věže, aby tato 

část vypadala jako orlí hnízdo. 

Horní konce oblouků jsou 

připevněné k vykonzolované 

ocelové plošině a spodní konce k 

lepeným lamelovým sloupům. 

Vnější průměr dřevěné věže je 

zhruba 24 metrů a v úrovni 

"hnízda" je to zhruba 36 metrů.  

Návštěvníci mohou vystoupat na 

věž za použití stezky o délce 1250 

metrů, která se vine korunami 

stromů ve výšce 4 metry, a je 

připojená k rozhledně.  Chcete-li 

se dostat na vyhlídkovou plošinu 

na vrcholu věže, je zapotřebí 

zdolat spirálovou cestu uvnitř 

věže, která je dlouhá 600 metrů. 

Tato plošina i spirálová cesta se 

skládají z vykonzolovaných 

ocelových nosníků připojených k 

dřevěným sloupům, mezi ně jsou 

rozložené podélné dřevěné 

nosníky. 
 

 

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy  
Die Erlebnis Akademie AG   
www.die-erlebnis-akademie.de  
 
Architekt  
Architekt Josef Stöger  
www.architekt-stoeger.de  
 
Kancelář pro statický výpočet  
Ing.-Büro Wolf GmbH  
D-94036 Passau   
 
Statický výpočet a dřevěná 
konstrukce věže  
WIEHAG GmbH   
www.wiehag.com  
 
Software  
Dlubal Software s.r.o.   
www.dlubal.cz 

Model konstrukce věže v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 

Letecký pohled na vyhlídku (Foto: WIEHAG) Kancléřka Dr. Angela Merkelová při otevření (Foto: WIEHAG) 



 

Řezbářská dílna  

Jako mimořádný objekt lze označit 
novou budovu pro řezbářskou dílnu 
v údolí Val Gardena v jižním 
Tyrolsku, kterou navrhla 
architektonická kancelář 
bergmeister-wolf. Jelikož fasáda 
tvořená z trojúhelníků mohla být 
zatěžována pouze částečně, byla 
stavba velkou výzvou pro 
projektanta dřevěných konstrukcí. 
Italský zákazník Schrentewein & 
Partner vyřešil tento úkol tak, že pro 
přenos zatížení využil především 
vnitřní část budovy.  
 

Konstrukce  
 

Celá fasáda budovy znázorňuje 
proces opracování dřevěného bloku. 
Šikmé plochy fasády lze vidět jak 
zvenku, tak i zevnitř. V prvním 
podlaží jsou prostory pro výstavy a 
prodej. Dílna pro sochaře a malíře 
(malování dřevěných figurek) se 
nachází v horním podlaží. Kromě 
toho byl v podkroví zřízen velký byt. 
Dalším problémem pro statiky byla 
skutečnost, že je v prvním podlaží 
pouze několik vnitřních stěn a že v 
celé konstrukci jsou jen některé nad 
sebou. Firma Schrentewein & 
Partner našla následující řešení: 
Navrhli téměř všechny stěny v 
horním podlaží jako stěnové nosníky 
vytvořené z křížem lepeného dřeva. 
Nejdelší stěna má délku 13,7 metrů.  

 

Stěny v horním podlaží přenášejí 
zatížení z podlahy a stropu do stěn a 
sloupů z ocelových kruhových 
trubek v prvním podlaží.  

Stropy a nosné vnitřní stěny jsou 
vytvořené z křížem lepeného dřeva. 
Byly navržené jako spojité nosníky 
pro dodržení mezních průhybů. 
Strop je bodově podepřený několika 
sloupy v prvním podlaží.  

Jelikož chybí v prvním podlaží 
ztužují stěny, byly stropy vyrobeny s 
vyšší tloušťkou (t = 200 mm).  

Přenáší zatížení do výztužného 
schodišťového jádra, které je 
asymetricky umístěné a vyrobené ze 
železobetonu.   

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy  
Perathoner Ulrich KG of Daniel Pera-
thoner & Co., I-St. Ulrich in Val Gar-
dena   
www.ulpe.com  
 
Architekt  
bergmeister architekten  
I-Brixen/A-Vídeň  
www.bergmeisterwolf.it   
 
Statický návrh:  
Lignaconsult Schrentewein & Part-
ner   
GmbH, I-Bolzano   
www.lignaconsult.com   
 
Konstrukce dřeva   
Ligno System KG Sacco M. & Co.  
I-St. Ulrich v údolí Val Gardena   
www.lignosystem.it   
 
Software  
Dlubal Software s.r.o.    
Praha, Česká republika  
www.dlubal.cz 

Model celé konstrukce a jednoho stěnového nosníku v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Vnější pohled na celou konstrukci řezbářské dílny (foto: Günter Richard Wett) 



 

Baku Flame Towers  

Od roku 2012 má hlavní město 
Ázerbájdžánu, Baku, výrazný 
komplex výškových budov: Flame 
Towers. Komplex se sestává ze tří 
věží, které mají tvar plamene s 
maximální výškou 190 m. Tvar 
budov byl navržený architekty 
společnosti HOK Architects a 
inspirován významem ohně pro 
město, což souvisí s velkým 
počtem požárů ropných vrtů v 
regionu.  

Náš zákazník Werner Sobek 
Stuttgart se postaral o návrh 
ocelové konstrukce na vrcholu 
věže a velkolepé fasády.  
 

Nosná konstrukce špičky 
věže 
 

Hlavní konstrukční systém třech 
věží je provedený ze 
železobetonu. Oproti tomu jsou 
špičky věží z lehké ocelové 
rámové konstrukce, která 
poskytuje prostor pro speciální 
použití. Hlavní rámová konstrukce 
špiček se skládá z trojkloubových 
rámů postavených z kruhových 
trubek o průměru 610 mm. V 
návaznosti na danou geometrii 
byly trubky zakřivené a vzájemně 
spojené tupými svary. Pro snížení 
deformací konstrukce, která je 30 
metrů vysoká, byly ocelové 
sloupy na svislé stěně přikotveny 
ohybově tuhými přípoji. Pro co 
nejlepší výhled z budovy byl 
použitý pro tyto sloupy speciální 
trojúhelníkový průřez vyrobený z 
ocelových plechů a kruhových 
ocelových prutů. Tento průřez byl 
vymodelován v programu SHAPE-
THIN a poté importovaný do 

programu RFEM.  

Rozhodující zatížení větrem bylo 
stanoveno za pomoci měření 
tlaku větru, který dosahoval velmi 
vysokých hodnot 7 kN/m2. Proto 
byly zapotřebí další diagonály na 
zakřivené straně ocelové 
konstrukce pro redukci celkové 
deformace konstrukce špičky na 
požadovanou hodnotu 90 mm.  

Vzhledem k tomu, že inženýři 
úzce spolupracovali již v rané fázi 
projektu, byla konstrukce 
navržena a vytvořena úspěšně 
podle plánu.  
 

 

 

 

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Architekt  
HOK Architects, Londýn  
www.hok.com  
 
Návrh fasády a statický výpočet 
špiček věží  
Werner Sobek Stuttgart GmbH & 
Co.  
KG, Albstraße 14  
D-70597 Stuttgart  
www.wernersobek.de 
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28  
120 00 Praha  
www.dlubal.cz 

Model ocelové špičky Flame Towers v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Baku Flame Towers, věže s hotelem a kancelářemi Instalace posledních dílů fasády na špičce věže (obrázky: Werner 
Sobek Stuttgart 



 

Zastřešení Foodcourtu 
Centra Černý Most 

V březnu 2013 byla dokončena 
a otevřena stavba rozšířeného 
nákupního Centra Černý Most 
v Praze. Tento projekt byl 
koncipován britskou 
architektonickou kanceláří Benoy. 
Architektonicky nejzajímavějším 
konstrukčním prvkem nákupního 
centra Černý Most je zastřešení 
prostoru s jídelnami, zvaným 
foodcourt. Střecha je částečně 
prosklená a právě zde se prosadil 
návrh přiznané ocelové konstrukce.  
 

Konstrukce 
 

Díky dobré spolupráci koncepčního 
architekta se statiky byl zvolen návrh 
konstrukce s geometrií, která 
na první pohled vytváří dojem 
nepravidelnosti. Při bližším 
zkoumání lze však vysledovat 
přirozené linie hlavních nosníků, 
které jsou zvlněny do tvaru „hadů“ 
a rozmístěny v pravidelném rytmu 
po osmi metrech v rastru základního 
modulu celého objektu.   

Hlavní nosníky jsou vysokého 
komorového průřezu svařeného 
z plechů. Hadi jsou v půdoryse 
zvlněny, a to vždy poloměrem 
jeden metr. Na pohled se zdají být 
každý jiný, jejich geometrie je ale 
stejná. Půdorys střechy v typické 
části byl vytvořen pomocí 
jednoho nosníku se dvěma 
vlnami, který se střídavě zrcadlí 
okolo svislé roviny v příčném a 
pak v podélném směru střechy.  

Stabilitu hlavních nosníků zajišťují 
vedlejší nosníky obdobného, 
ale subtilnějšího průřezu, které 
se v každém poli navzájem 
proplétají a podporují. Výroba 
a montáž byly náročné, jednotlivé 
části hadů se svařovaly na místě.  

Model ocelové konstrukce pro ana-
lýzu vnitřních sil a jejich posouzení 
byl vypracován pomocí statického 
programu RFEM. 
 

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Statický výpočet a finální pláno-
vání  

Helika a.s., Praha 

www.helika.cz  
 

Software  

Dlubal Software s.r.o. 

www.dlubal.cz 

Foto z realizace ocelové konstrukce zastřešení Foodcourtu. 

Model zastřešení Foodcourtu v programu RFEM s výsledky deformací 

Komorový průřez „hadů“ 



 

Muzeum Salvadora Dalího 

na Floridě, USA 

V lednu 2011 otevřelo muzeum Sal-
vadora Dalího ve městě St. Petersburg 
na Floridě své dveře veřejnosti. Toto 
muzeum obsahuje největší sbírku 
Dalího uměleckých děl mimo Španěl-
sko, včetně olejomaleb, akvarelů, 
kreseb, grafik, fotografií a soch. Vý-
značným architektonickým rysem je 
"Enigma", prosklené atrium, které 
prostupuje stěnou železobetonové 
budovy. Statický výpočet této unikát-
ní oceloskleněné konstrukce byl pro-
vedený v programu RSTAB naším 
zákazníkem Novum Structures. 
 

Konstrukce  
 

"Enigma" je konstrukce složená z 
ocelových trubek a více než 900 troj-
úhelníkových skleněných panelů, 
které tvoří vyčnívající "boule". Žádné 
ze skleněných panelů v zakřivené 
konstrukci nejsou identické. Kon-
strukce nabízí jedinečný pohled na 
malebné nábřeží v St. Petersburgu.  

 

Stavitelé museli vyřešit záhadu, jak 
vytvořit a následně zavěsit průhled-
nou konstrukci 23 metrů na jeho 
nejvyšším, 32 metrů na jeho nejširším 
a 8,4 metrů na jeho nejhlubším místě 
a navíc zajistit tuto skvěle vypadající 
konstrukci proti hurikánu a prachu v 
ovzduší.  
 

Architekt Weymouth společnosti HOK 
popisuje konstrukci Novum jako op-
tické schéma statického působení, ve 
kterém jsou trojúhelníky v blízkosti 
bodů s maximálním napětím menších 
rozměrů. 
 

V roce 2010 obdržela společnost HOK 
Novum Design Excellence Award za 
svůj ikonický návrh muzea Salvadora 
Dalího. 
 

Firmy, které se podílely na stavbě: 

Architekt 

HOK, USA  

www.hok.com  

Statika & subdodavatel 

Novum Structures LLC, USA  

www.novumstructures.com   

 

Generální dodavatel  

Beck Group, USA  

www.beckgroup.com  

 

Software 

Dlubal Software s.r.o. 

www.dlubal.cz 

Vnitřní pohled do budovy na schodišťovou 
stěnu (foto: © Novum) 

Model „Enigmy“ v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 

Vnější pohled na konstrukce proskleného atria (foto: © Novum) 



  

Nová indická výzkumná 
stanice "Bharati", 
Antarktida 

Během antarktických letních 

konstrukcí let 2010/2011 a 

2011/2012 byla postavena nová 

výzkumná stanice na východu 

Antarktidy pro indické ministerstvo 

věd o Zemi. Posouzení a plánovánoí 

pochází z německých kanceláří 

architektů a inženýrské společnosti 

IMS v Hamburgu. Celý konstrukční 

systém se skládá z ocelové 

konstrukce pláště a celkem 134 

speciálních kontejnerů spojených 

pro lepší přenos svislého a 

vodorovného zatížení. Statický 

výpočet byl proveden německou 

statickou kanceláří KSG v 

Bremerhavenu. 
 

Konstrukce  
 

Výzkumná stanice, která je z větší 

části dvoupodlažní budovou, má 

půdorys o rozměrech cca 30 m x 50 

m, a je více než 12 m vysoká. Stanice 

byla navržena pro minimální pro-

vozní dobu 25 let.  

Konstrukce je většinou zvýšena a 

postavena na ocelových sloupech, 

aby se minimalizoval dopad závějí. 

Základy se skládají z celkem 83 pilířů 

GEWI (injektované piloty), které byly 

umístěny do skalnatého podloží. 

Výzkumná stanice je vystavena ex-

trémnímu zatížení větrem. Dyna-

mický tlak nárazového větru byl 

stanoven ve zprávě o aerodynamice 

na 2,6 kN/m2.  

Budova je vyztužena na přední stra-
ně stanice diagonálními sloupy 
umístěnými do tvaru Y a tuhými 
železobetonovými sloupy na zadní 
straně budovy. 
 

Výpočet v programu RSTAB  
 

Jako vysoký požadavek na použitel-

nost budovy (průhyby, vlastní frek-

vence, atd.) bylo nutné analyzovat 

co možná nejrealističtější chování 

konstrukce při deformaci. Proto byl 

celý prostorový model vložen a 

navržen v RSTABu. Všechny nosné 

průřezy integrovaných kontejnero-

vých modulů a ocelové konstrukce 

nosníků mohou tak být zobrazené v 

programu. Smyková tuhost stěn 

kontejneru byla zohledněna ná-

hradními úhlopříčkami. Stejným 

způsobem bylo možné detailně 

reprezentovat spoj mezi kontejnery 

a ocelovou konstrukcí, stejně tak i  

mezi samotnými kontejnery v analy-
tickém modelu. 
 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy  

NCAOR - National Centre for Antarc-
tic & Ocean Research, Indien   
 

 

 

 

Statika a konstrukce 

KSF GmbH & Co. KG, Bremerhaven 

www.ksf-ing.de 
  

Investor  

KAEFER Construction GmbH, Bre-

men 
 

Software  

Dlubal Software s.r.o. 

www.dlubal.cz 

Zobrazení zdeformované konstrukce výzkumné stanice (screenshot: Dlubal) 

Výzkumná stanice na Antarktidě (foto:KAEFER) 



 

Skywalk Allgäu, cesta 
korunami stromů v jižním 
Německu 

Projít se v korunách stromů a užít si 
pohled na dech beroucí krajinu bylo 
možné od jara také v Scheidegg, 
malém německém městečku poblíž 
Bodamského jezera. Skywalk Allgäu 
je cesta o délce asi 500 m, posazená 
ve výšce 15 až 30 metrů nad zemí, 
vedoucí přes vrcholky stromů v All-
gäurských Alpách. Konstrukce cesty 
byla postavena 1000 metrů nad 
mořem a skládá se z kabelů a visuté 
mostní konstrukce. Dále je podepře-
ná 14 věžemi zakotvených pomocí 
kabelů.  

Ústředním bodem a hlavní turistic-
kou atrakcí je 50 metrů vysoká roz-
hledna, nabízející návštěvníkům 
překrásný výhled na Alpy, předalpí a 
Bodamské jezero. Statický výpočet 
celé ocelové konstrukce byl prove-
den naším zákazníkem 
Meyer+Schubart.  
 

Konstrukční systém  
 

Konstrukce rozhledny má trojúhel-
níkový půdorys, a trubkové sloupy s 
průměrem 508 mm, které jsou spo-
jeny trubkovými příčníky a ztužením 
v několika úrovních. V úrovni 30 
metrů nad zemí je věž dodatečně 
stabilizovaná kabely PV 150 vyrobe-
ných v německé společnosti Pfeifer.  

Na tuto úroveň se návštěvníci do-
stanou pomocí schodiště nebo vý-
tahem se skleněnou výplní.  

Konstrukce další věže, která je menší, 
s výškou 40 metrů, je také trojúhel-
níkového půdorysu (vpravo na ob-
rázku). Věž je významná pro  

ztužení konstrukčního systému a 
představuje pevný bod pro přístupu 
ke schodišti (stezka korunami). Stez-
ka korunami je zavěšená konstrukce 
s třemi sloupy, které jsou méně ná-
chylné k  vibracím v porovnání s 
konstrukcí visutého mostu, který je 
obzvláště důležitý pro bezpečnost 
použití schodiště.  

V závislosti na rozpětí délek mají 
nosné kabely konstrukce zavěšené-
ho mostu průměr od 28,3 do 36,3 
mm. Aby se zabránilo kmitání kabelů 

dlouhých více než 68 metrů od ae-
rodynamických účinků, jsou částeč-
ně stabilizovány pomocnými kabely, 
které jsou tenčí než hlavní kabely.  

Závěrem je třeba poznamenat, že 
Německá společnost Biedenkapp 
Stahlbau vyhrála cenu M&T Metal 
Construction Price v roce 2011 v 
kategorii ocelových konstrukcí.  
 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy  

Skywalk Allgäu gemeinnützige 
GmbH   
 

Architekt  

Karlheinz Thurm, Stetten  

Německo  
 

Statický výpočet a finální pláno-
vání  

Meyer + Schubart, 
Wunstorf, Německo  

www.meyer-
schubart.de  
 

Práce na stavbě  

Biedenkapp Stahlbau 
GmbH  

Wangen, Německo  
 

Software  

Dlubal Software s.r.o.  

www.dlubal.cz 

Vyhlídková věž (Foto: © skywalk allgäu) 

Celkový model v RFEMu (screenshot Dlubal) 

Konstrukce visuté lávky (Foto: © skywalk allgäu) 



 

Dřevěná lávka pro pěší v 
Anaklii, Gruzie 

Jeden z nejdelších dřevěných mostů 
na světě byl postavený ve městě Ana-
klia, lázeňském městě na východním 
pobřeží Černého moře. Na začátku 
roku 2012 byla dokončena výstavba 
lávky.  

Je více než 500 m dlouhá a spojuje 
hotel a pobřežní oblast s přístavem, 
která je prozatím mimo provoz, ale v 
budoucnosti bude otevřena turistům.  

Navržení a prefabrikace v Ně-
mecku 

Ocelová mostní konstrukce by značně 
překročila rozpočet, to je důvod, proč 
bylo zjištěno úspornější řešení za 
použití dřeva. Inženýrská kancelář 
Leonhardt, Andrä und Partner (LAP) ze 
Stuttgartu v Německu navrhli 
společně s HESS TIMBER, bavorským 
výrobcem lepených lamelových 
nosníků, spojitý most navržený z 
příhradových nosníků složených ze 
dřeva a s trojúhelníkovým průřezem. 
LAP provedla také statický výpočet. 
Náš zákazník Fast + Epp, který je 
zodpovědný za statický výpočet 
dřevěných konstrukcí, používá RFEMu 
pro testovací účely, pokud jde o 
vnitřní síly a posouzení dřevěné 
konstrukce. 

Konstrukční systém 

Poblíž středu mostu je konstrukční 
systém rozdělen na dvě části pro sní-
žení účinků z podélného směru. První 
část mostu se skládá ze systému spoji-
tého nosníku, druhá část je nosník 
velkého rozpětí ukotvený do ocelové-
ho pylonu. Prostorová rámová kon-
strukce tvoří část mostu vyrobeného z 
lepeného lamelového dřeva se dvěma 
příhradovými nosníky skloněnými o 
45°, které jsou zaklopené křížem lepe-
nými dřevěnými deskami. Kromě své 
funkce, desky, po kterých lze chodit, 
slouží desky Kerto-Q jako horizontální 
výztuhy. Lepené části v příhradové 
konstrukci byly připojeny za pomoci 
hmoždinek a děrovaných plechů a 
navržené firmou Fast + Epp. Přímo na 
stavbě byla použita metoda lepení 
patentovaná firmou HESS TIMBER, 
díky které je možné zmenšit lepené 
dřevěné díly na maximální délku 

13,5 m, aby nedošlo ke speciální, a tím 
i drahé, dopravě. 
 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy   

Stát Gruzie  
 

Hlavní dodavatel   

CRP, Tbilisi, Gruzie   
 

Konstrukce dřeva   

HESS TIMBER GmbH & Co. KG  
Kleinheubach, Německo   
www.hess-timber.com   

 

Statický návrh  

Leonhardt, Andrä and Partners  
Stuttgart, Německo   
www.lap-consult.com   
 

Návrh dřevěné konstrukce  

Fast + Epp GmbH   
Darmstadt, Německo   
www.fastepp.com   
 

Software   

Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Dřevená lávka nad řekou Enguri, v pozadí Černé moře (foto: Fast + Epp) 

Model lávky v programu RFEM (screenshot: Dlubal) 



 

Zimní stadion v Jičíně, 
Česká republika 

Nový zimní stadion v městě Jičín 

nahradil starý, již moderní venkovní 

zimní stadion. Zimní stadion ne-

slouží pouze jako místo trénování 

místního týmu ledního hokeje, ale 

také má otevřené dveře pro veřej-

nost a firmy. Náš zákazník WIEHAG 

GmbH použil program RSTAB pro 

výpočet impozantních nosníků z 

lepeného lamelového dřeva. Navíc 

byl WIEHAG zodpovědný za výrobu 

a montáž střešní konstrukce.  

Konstrukční systém 

Střešní konstrukce je sestavena z 

lepeného lamelového dřeva GL28c 

a má následující rozměry:  

délka - 72 m,   

šířka - 42 m,   

výška - 11 m.   

Hlavní střešní krov se skládá ze 

sedmi trojkloubových rámů 

uspořádaných ve vzdálenostech 5 

m, každý se zaoblenými rohy a 

rozpětím o délce 42 m. Sedm 

půlrámů s rozpětím 21 m stojí na 

obou koncích haly. Jsou připojené 

do tvaru hvězdy k vnějšímu 

hlavnímu rámu.  

Sekundární konstrukce se skládá z 

vaznic přes jedno pole, které jsou 

připojené k rámům. Střecha je 

vyztužená rámy v příčném směru a 

v podélném směru ocelovým 

vyztužením. Celková dřevěná 

konstrukce byla přidána do třídy 

provozu 2. Všechny dřevěné 

konstrukční prvky mají požární 

odolnost F 15, ocelové části 

konstrukce mají F 0. Zimní stadion 

se otevřel na konci roku 2011. 

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Zhotovitel stavby  

Kasper CZ s.r.o.  

Ječná 550   

541 03 Trutnov   
 

Generální projektant  

BFB studio s.r.o.  

Rokycanova 30   

130 00 Praha 3   

Statický výpočet  

TOBRYS s.r.o.  

Bořivojova 38/1075  

130 00 Praha 3   

 
 

Návrh dřevěné konstrukce  

WIEHAG GmbH   

Linzer Straße 24   

A-4950 Altheim      
 

Software   

Dlubal Software s.r.o.     

www.dlubal.cz 

Připojení půlrámů do vnějšího  
hlavního rámu 

Vnitřní pohled na zimní stadion v jičíně (Foto: Kasper CZ s.r.o.) 

Zobrazení deformací v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 



  

Pohled do vnitřní části stromové věže (autor obrázků: WIEHAG) Stromová věž s přilehlou stezkou korunami stromů 

Věž nad korunami stromů 
na Lipně, Česká republika 

V létě 2012 se otevřela u vodní nádrže 
Lipno první stezka korunami stromů za 
přítomnosti českého prezidenta Vác-
lava Klause. 675 m dlouhou cestu 
ukončuje jako hlavní atrakce stromová 
věž. Ve výšce 40 m si můžete vychut-
nat z nejvyšší plošiny této rozhledny 
výhled na Národní park Šumava a 
Vltavskou vodní nádrž Lipno. Do věže 
je integrovaná 52 m dlouhá suchá 
skluzavka, která je nejdelší uzavřenou 
skluzavkou v České republice.  

Stromová věž 

Konstrukce sestává ve vnějším kruhu z 
devíti lepených lamelových sloupů, 
které jsou postavené s úhlovým 
rozdílem 40 ° a tvoří polygonální 
prostorovou konstrukci.  

Uprostřed věže je ocelový sloup z 
kruhové trubky.  

Na sloup je uložené ocelové spirálové 
schodiště a tobogán. Sloup je 
připojený k věži ve dvou místech, ve 
výšce 24 m a 40,175 m.  Přístup do 
věže je buď stezkou korunami stromů 
ve výšce 24 m nad zemí nebo točitým 
schodištěm. Vyhlídkové plošiny 
dosáhnete po spirálové konstrukci ze 
dřeva, která je uložená na ocelových 
konzolách připojených k dřevěným 
sloupům.  

Ztužení je hustá diagonální síť z 
ocelových tyčí, které jsou zakotvené 
do dřevěných sloupů. V dolní části 
byly umístěny čtyři ztužující 

vodorovné kruhové konstrukce z 
ocelových trubek.  

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
Investor  

Stezka korunami stromu s.r.o.  
Lipno nad Vltavou  
 

Architekt  

Architekt Josef Stöger  
Weberstraße 24  
D-94513 Schönberg 

 

Stavební kancelář  

Ing.-Büro Wolf GmbH  
Dr. Ernst-Derra-Straße 2   
D-94036 Pasov  

 

Statika věže  

WIEHAG GmbH  
Linzer Straße 24   
A-4950 Altheim   
www.wiehag.com    
 

Software   

Dlubal Software s.r.o.  
120 00 Praha  
www.dlubal.cz 

Model a deformace konstrukce stromové věže v RSTABu (screenshot: Dlubal) 



 

Vrtná hlubinná soustava TBA 300/440 M1 
(foto: Bauer Maschinen GmbH) 

Konstrukce hlubinné 
vrtné soupravy 

Vzhledem k tomu, že se trh geoter-
mální energie neustále rozrůstá, 
vyvinula německá firma BAUER 
Maschinen GmbH, německá spo-
lečnost působící v oblasti odborné-
ho zakládání, novou hlubinnou 
vrtnou soustavu. Náš německý 
zákazník Ing.-Büro H.-U. Möller byl 
pověřen statickým návrhem daného 
zařízení. Zařízení se používá k vytvo-
ření vrtu až do hloubky 7000 m v 
oblasti geotermální energie, ropy a 
plynu. Kromě toho je možné rozšířit 
stávající vrty za použití moderní 
vrtací technologie. Vrtací přístroj se 
vyrábí v Německu a je distribuovaný 
po celém světě.  

Konstrukce 

Hlubinná vrtná souprava má 
rozměry: D/Š/V = 25 m/12 m/42 m. 
Hmotnost celé konstrukce je 580 
tun. Zařízení má modulovou 
konstrukci, takže je možné jej 
převážet na nákladním autě.  
Zařízení je samostavitelné po 

částech a může být přesunutý od 
jednoho otvoru k dalšímu, který má 
vyhloubit. Vrták lze zavést do země 
pod maximálním pohonem 60 kNm 
a vytáhnout maximální silou 4400 

kN. 

Výpočet 

Model se skládá z 
1137 uzlů a 2052 
prutů tvořících 
příhradovou věž 
ve tvaru U. Vedení 
je vložené na 
otevřené straně 
tvaru U. Pro výpo-
čet analyzovali 
inženýři šest mo-
delů v RSTABu s 
různým zatížením 
a různými stavy, 
jako jsou např. 
zařízení v a mimo 
provoz s uzlovou 
podporou a neú-
činností v tahu, 
ležící věž, zvedání 
věže, montáž 
navijáku apod. 

Konstrukční sys-
tém a zatížení 
bylo vloženo do 
jednoduchého 
systému. Poté 
byly všechny 

systémy k analýze odvozeny ze 
základního systému. Pro určení 
maximálních vnitřních sil a napětí se 
všech šest modelů složilo do super 
kombinace. Kromě výpočtu v RSTA-
Bu byly použité pro posouzení 
následující přídavné moduly:  

• STEEL  

• RSBUCK  

• SUPER-LC  

• SHAPE-THIN 

 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 

Vlastník budovy:  
BAUER Maschinen GmbH  
BAUER-Straße 1  
D-86529 Schrobenhausen   
www.bauer.de  
 
Návrh konstrukce  
Ing -. Büro H.-U. Möller  
Hahlerstraße 51  
D-32427 Minden  
www.hum-minden.de  
 
Software  

Dlubal Software s.r.o.  
D-93464 Tiefenbach  
www.dlubal.cz 

Nedeformovaná a deformovaná konstrukce hlubinné vrtné soupravy (screenshot: Dlubal) 



 

Rozhledna v blízkosti Seedorf, 
Švýcarsko 

Pozorovatelna ptáků v deltě řeky 

Reuss poskytuje výjimečnou 

vyhlídku v Urnských Alpách. Jeho 

neobyčejná hlavní konstrukce 

sestává z 48 dřevěných sloupů 

stojících na šikmo. Ze čtyř 

vyhlídkových plošin si lidé, hledající 

relaxaci, užívají nádherný výhled do 

delty řeky a ornitologové zde 

mohou pozorovat hnízdící ptáky. 

Věž o výšce 11,5 metrů navrhl 

švýcarský architekt Gion A. 

Caminada. Statický výpočet byl 

proveden našim zákazníkem, firmou 

Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau.  

 

Statický návrh 

Kruhové sloupy se vyrobily ze stříbr-
né jedle, která byla pokácena, ošet-
řena a připravena v bezprostředním 
okolí stavby. Základna kruhových 
sloupů má cca 240 mm a sloupy jsou 
zúžené směrem nahoru, kde nesou 
vyhlídkovou plošinu. Plošina je se-
stavená z prken o tloušťce 80 mm, 
vykonzolovaných ve čtyřech mís-
tech, kde byly instalované vyhlídko-
vé plošiny. Ty jsou připojené do 
dřevěných sloupů pomocí svorek. 
Střešní krokve jsou podepřeny stře-
dovým sloupem a vnějšími sloupy. 
Navíc je umístěný ve střešní kon-
strukci ocelový prstenec, který je ve 
vnitřní straně plošiny a na který je 
zavěšené točité schodiště.  

Všechny spoje jsou navrženy tak, 
aby bylo možné kdykoli je vyměnit 
po uplynutí životnosti a neovlivňo-
vala se celková konstrukce.  

 

Ztužení 

Kromě zatížení větrem musí kon-
strukce přenášet nahodilé zatížení. 
Další vyztužení nebo podobné vý-
ztužné prvky pro vodorovnou kon-
strukční stabilitu nepřichází v úvahu 
z architektonických důvodů, proto 
bylo potřeba sloupy ve střeše vyztu-
žit ocelových prstencem. Tímto 
způsobem byl vytvořen druh prosto-
rově efektivního rámu. 

 
 
 
 

Firmy, které se podílely na stavbě:  
 
Vlastník budovy:  
Canton Uri 
Komise pro deltu řeky Reuss 
CH-6460 Altdorf 
 
Architektura, plánování  
Gion A. Caminada 
Arch. BSA / SA 
Cons 
CH-7149 Vrin 
 
Statický návrh dřevěné konstruk-
ce 
Pirmin Jung Ingenieure für 
Holzbau AG, CH-Rain 
www.pirminjung.ch 

 
 
Stavební inženýr 
Projekta AG 
Hellgasse 23 
CH-6460 Altdorf UR 
 
Konstrukce dřeva 
Gebrüder Bissig 
Holzbau GmbH 
Attinghauserstrasse 118 
CH-6460 Altdorf UR 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Praha 
www.dlubal.cz 
 

Model konstrukce v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 

Rozhledna před panoramatem švýcarských Alp (Foto: Pirmin Jung Ingenieure) 



 

Muzeum bavorského krále 

v městě Hohenschwangau 

Bavorská obec Hohenschwangau 

je od září 2012 na první příčce v 

oblíbenosti historických a turis-

tických atrakcí. Po čtyřech letech 

plánování a výstavby se otevřelo 

"Muzeum bavorského krále". 

Muzeum se nachází na úpatí hra-

dů Neuschwanstein a Hohen-

schwangau a spojuje v sobě his-

torii s pozoruhodnou architektu-

rou z oceli a skla. Muzeum obsa-

huje mimo jiné průběžný ro-

dokmen Wittelsbachů, nejstarší 

evropské dynastie, stejně jako 

zlaté podnosy na stůl, které re-

prezentují dvojitou svatbu 

Nibelungů z Wormsu. 

Za stavbu trojité valené konstruk-

ce střechy získalo Muzeum bavor-

ských králů německou Cenu oce-

lových konstrukcí 2012.  

Iniciátor, investor a provozovatel 

muzea je vyrovnávací fond rodu 

Wittelsbachů.  

 

Konstrukce  

Budova muzea s historií Wittel-
sbachů vyžadovala vybudování 
nového zastřešení nad dřívějším 
dvorním hotelem barokního stylu. 
Střešní konstrukce byla navržena 
jako mřížová skořepina s koso-
čtverci, které odpovídají bavorské 
vlajce. Tato bodově podepřená 
mřížová nosná konstrukce se 
skládá z valené klenby a dvou 
polovalených kleneb, se sloupy 
po 20 m.  

Kosočtverce střešní skořepiny 
byly vytvořeny laserově z ploché 
oceli, které byly postupně svařo-
vány do tvaru valené klenby na 
základě "Zollingerova principu". 
Podélné ocelové vaznice, díky 
kterým získá skořepina prostoro-
vou únosnost, byly uspořádány 
nad plošné prvky, takže koso-
čtverce nebyly vizuálně narušené. 
Na vaznice se se přivařily ocelové 
plechy pro přenos opláštění z 
trapézových plechů. 

Mřížová skořepina valené klenby 
se smontovala z pěti předpřipra-
vených podélných dílů na mon-
tážním bednění. Polovalené 
klenby se převážely na stavbu 
jako jeden kus.  

 
Firmy, které se podílely na stavbě:  
 
Investor 
Fond Wittelsbachů pro náhradu 
škod  
Mnichov 
www.haus-bayern.com 
 
Architekt 
Staab Architekten, Berlín 
www.staab-architekten.com  
 
 
 
 

 
 
 
Návrh nosné konstrukce 
ifb frohloff staffa kühl ecker, Ber-
lín 
www.ifb-berlin.de  
 
Software pro konstrukce stře-
chy 
Dlubal Software s.r.o. 
Praha 
www.dlubal.cz  
  

Obecná analýza střešní konstrukce v programu RSTAB (screenshot: Dlubal) 

Sál královského hradu a osvětlenou konstrukcí střechy valené klenby (foto: Marcus Ebener) 



 

Hotel Ramada Innsbruck Tivo-

li, Rakousko 

V prosinci 2011 byl otevřen hotel 
Ramada Innsbruck Tivoli. Čtrnáctipa-
trový hotel leží přímo naproti olym-
pijskému světu, největšímu sportov-
nímu a zábavnímu centru Tyrolska. 
Je to jedna z nejvyšších staveb krás-
ného alpského města Innsbruck. Na 
terase v jedenáctém patře se otevírá 
návštěvníkovi dech beroucí pano-
rama na tyrolské pohoří a světově 
známý Bergiselschanze, skokanský 
můstek, který patří do programu 
mezinárodního Turné čtyř můstků. 

Náš zákazník, firma in.ge.na., byl 
pověřen jako statická kancelář, která 
používá program RFEM, pro zadání 
3D modelu včetně zatížení a pro 
výpočet.   

 

Konstrukce  

Nově vybudovaná budova je čtr-
náctipatrová, jednoduše podskle-
pená stavba, která byla vystavena ze 
železobetonu. Vnější stěny na vý-
chodní a západní straně budovy 
svírají s horizontálou úhel 73,2 °. 

Horizontální i vertikální přenos zatí-
žení se provádí pomocí sloupů a 
smykových stěn centrální chodby a 
obvodových zdí. Vnější smykové 
stěny ve směru severní a jižní fasády 
se vyrobily v tloušťce 200-250 mm. 
Šikmé stěny na západní a východní 
straně se vyrobily v závislosti na 
zatížení v tloušťkách 200-250 mm.  

V oblasti garáží pod budovou je 
stropní deska o tloušťce 300 mm a 
mimo budovu je tloušťka stropní 
desky 350 mm. Stropní deska nad 
12. podlažím je provedená v tloušťce 
300 mm, všechny ostatní stropní 
desky, ve standardních podlažích, 
jsou provedené v tloušťce 250 mm. 

Založení se v zastavěném území 
provedly pomocí plošných základů o 
tloušťce 1 m, 0,6 m a 0,3 m. Oblasti 
mimo hlavní budovu byly založené 
na základových patkách a pásech. 
Pro mimořádné působení zemětře-
sení zjistil výpočet nízké zdvihací síly 
v západní oblasti konstrukce budo-
vy, 

V této oblasti se rozmístily kotvy 
GEWI, které zajišťují stabilitu této 
stavby.  

 
 

Na stavbě se podílely tyto firmy: 

 
Investor 

Porr Projekt und Hochbau AG 
A-6175 Kematen 
 

Statická kancelář: 

in.ge.na. 
A-6020 Innsbruck 
www.ingena.info 
 

 

 

 

 

 

 

 

Software: 

Dlubal Software s.r.o. 
CZ-120 00 Praha 
www.dlubal.cz 
 

Zobrazení deformací pro dům B v 3D renderingu programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Vizualizace bytového komplexu s domem A (vlevo)  a s domem B (vpravo) (Obrázek: AGA-Bau) 



  

Wörgl Zentrum Lenk v      

Rakousku 

Na podzim 2012 bude zahájena 

výstavba bytového komplexu v 

rakouském městě Wörgl, které je 

vlastníkem stavby a kompletně 

naplánovalo a navrhlo BIM model 

včetně statického výpočtu, har-

monogramu prací, výzvy k nabíd-

kám apod. Pro možnou spoluprá-

ci mezi architekty, projektanty a 

techniky byly použité speciální 

nástroje společnosti b.i.m.m. 

GmbH, rakouské společnosti pro 

správu 3D BIM modelu. Základní 

programy používané v průběhu 

projektu jsou RFEM a Autodesk 

programy Revit Architecture a 

Revit Structure, pro který posky-

tují programy Dlubal přímé roz-

hraní. Celý model byl vložen do 

programu Revit Structure. Vstup 

zahrnuje více než 1.000.000 kon-

strukčních prvků (včetně ochran-

ného zábradlí atd.). Všechna kon-

strukční upřesnění a zatěžovací 

stavy byla také vložena do aplika-

ce Revit Structure. Potom byl 

pomocí přímého rozhraní převe-

den analytický model do RFEMu. 

Rozhraní je obousměrné, což 

znamená, že přenos dat může 

probíhat v obou směrech. Pokud 

se změní jakkoli konstrukční díl v 

RFEMu, mohou být tyto změny 

snadno exportované do progra-

mu Revit a naopak. RFEM se pou-

žil k provádění statických výpočtů 

a k návrhu konkrétní stavby. Pro 

dokončení výpočtu a návrhu byly 

v RFEMu použity přídavné modu-

ly RF-CONCRETE a RF-PUNCH.  

 

Konstrukce  

Celý projekt zahrnuje uzavřený 
prostor cca 40.000 m3. Je rozdě-
lený do dvou výpočetních částí 
výpočtu: dům A a dům B.  

Další charakteristiky konstrukční-
ho modelu jsou: 
  
Dům A:  
Materiály: 11  
Plochy: 362  
Průřezy: 7  
Pruty: 75  
Váha konstrukce: cca. 10 mil. t  
 
 

Dům B:  
Materiály: 21  
Plochy: 419  
Průřezy: 14  
Pruty: 72  
Váha konstrukce: cca. 11 mil. t  
 
Firmy, které se podílely na stavbě:  
 
Vlastník budovy:  
Tiroler FRIEDENSWERK  
Rum (poblíž Innsbrucku), Rakous-
ko  
www.friedentirol.at 
 
Architektura, plánování  
Riccione Architekten  
Innsbruck, Rakousko  
www.riccione.at 
 

 

Konečné a detailní plánování  
AGA-Bau-Planungs GmbH  
Kufstein, Rakousko  
www.agabau.at  
 
Statický návrh  
AGA-Bau-Planungs GmbH  
 
BIM poradenství  
b.i.m.m. GmbH  
Rakousko, Nizozemsko, Německo  
www.bimm.eu 
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Zobrazení deformací pro dům B v 3D renderingu programu RFEM (screenshot: Dlubal) 

Vizualizace bytového komplexu s domem A (vlevo)  a domem B (vpravo) (Obrázek: AGA-Bau) 



 

Tygr a želva - Magická hora 

Z dálky návštěvníci vidí, že na zele-

ném kopci stojí horská dráha. Když 

se přiblíží, pochopí, proč chybí v 

jejím okolí typický rozruch. Není to 

horská dráha s vysokou rychlostí, ale 

přístupná konstrukce s různými 

schodišti o délce 215 m. Po kon-

strukci však není možné projít v 

jednom směru, protože je překážkou 

smyčka, kterou nelze překonat.  

Po 2 letech plánování a dokončení 

byla velká venkovní plastika s ná-

zvem "Tygr a želva - Magická hora" 

otevřena pro veřejnost v listopadu 

2011. Dráha je umístěna na Hein-

rich-Hildebrand-Hight, umělém 

kopci 30 m vysokým, který vznikl 

nashromážděním zinkové strusky na 

jihu německého města Duisburg a je 

viditelný z velké dálky. Ve výšce 45 

m nad zemí se návštěvníci mohou 

těšit na překrásný výhled do krajiny 

západního Porúří. Plán "horské 

dráhy pro chodce" vyrobili umělci z 

Hamburku, Heike Mutter a Ulrich 

Genth. pohledu. 

 

Konstrukce  

Nosná konstrukce se skládá z prosto-

rově předehnutých trubek ležících 

na 17 ocelových sloupech. Příčníky 

vykonzolované na obou stranách 

jsou upevněny na potrubí, a je na ně 

uložený pochozí rošt o šířce 1 m. 

Rozpětí trubek hlavního nosníku se 

liší od 7 do 15 metrů. Nepravidelné 

uspořádání sloupů je založeno na 

výsledcích výzkumu stavebních 

inženýrů z Berlína, na optimalizaci 

deformace a vibrace konstrukce. 

Horizontální tlumiče vibrací byly 

instalovány ve významných napěťo-

vých oblastech. 

 

 

 

Na stavbě se podílely tyto firmy: 

 
Vlastník budovy:  
Kulturhauptstadtbüro Duisburg  
 
Umělci  
Heike Mutter, Ulrich Genth  
Hamburg  
 
Geometrie  
návrh do výroby, Arnold Walz  
Stuttgart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architekt  
bk2a architektur  
Kolín nad Rýnem  
 
Návrh konstrukce  
IFB frohloff Staffa Kühl Ecker, Berlín  
www.ifb-berlin.de  
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Model se zobrazenými deformacemi v programu RSTAB 

Schody se smyčkou 

Tiger and Turtle --- Magic Mountain (Fotos: ifb frohloff staffa kühl ecker) 



 

Shuter Street Bridge v ka-

nadském Torontu 

V březnu 2011 propojil 30m skle-

něný most pro pěší nemocnici 

svatého Michala s novým vý-

zkumným centrem Li Ka Shing 

Knowledge Institute. Nosná kon-

strukce se skládá z několika ovál-

ných ocelových prstenů, které 

jsou překrouceny. Most s výškou 

4,60 m a šířkou 3,80 m byl navr-

žen Diamond a Schmitt Architects 

Inc. z Toronta. Jelikož lidé v To-

rontu používají hlavně PATH sys-

tém, podzemní systém pěších 

cest, o délce okolo 28 km, město 

bylo přesvědčeno o udělení po-

volení pouze architektonické 

originalitě. Světlost mostu je do-

sažena tím, že se zakřivily a tepel-

ně předeply skleněné tabule, 

stejně tak se zakřivily i vzájemně 

se křížící trubky, to vše dohroma-

dy tvoří podporující konstrukci. 

Takže se tato konstrukce zobrazí 

pokaždé jinak z jakéhokoli úhlu 

pohledu. 

 

Konstrukce  

Most byl navržen jako staticky 

určitý rám z důvodu různých 

stavebních pohybů a požadavků 

tak, že zavedení hlavních sil do 

konstrukce není dovoleno. Pevný 

bod, a tím i přenos horizontálních 

sil, byl umístěn na stranu staré 

budovy. Průřez mostu je eliptický. 

Podporující tubus je tvořen vel-

kým množstvím kruhových, para-

lelních potrubí protínajících kru-

hové potrubí, které leží paralelně 

v opačném směru. 

Návrh  

Inženýři navrhli most podle DIN 

18800, jak bylo dohodnuto s 

místními testujícími inženýry. 

Každopádně zatížení bylo uvažo-

váno v souladu s místními nor-

mami. 

Most byl vypočítán nelineárně 

jako 3D model v RSTABu. Použitý 

model konstrukce byl uvažovaný 

jako kompletně svařovaná kon-

strukce pro stanovení účinných 

tuhostí uzlů pro deformační ana-

lýzu. Poté byly uzlové tuhosti 

uvažovány jako zdroje do modelu 

RSTAB. Dále byly stanoveny de-

formace a využití namáhání cel-

kové konstrukce. Nakonec byly v 

RFEMu navrženy nejkritičtější 

svařované uzly pomocí analýzy 

vnitřních sil.  

 

 

 

 
 

Na stavbě se podílely tyto firmy: 
 
Vlastník budovy: 
Nemocnice svatého Michala, Toron-
to, Kanada 
 
Architekt 
Diamond a Schmitt Architects Inc, 
Toronto, Kanada 
 
Testování 
Carruthers & Wallace Ltd., Toronto, 
Kanada 
 
Konstrukce a práce 
Gartner Steel and Glass GmbH, 
Würzburg, Německo 
Josef Gartner USA, Chicago, USA 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 

Model konstrukce tubusu se zobrazenými deformacemi v programu RSTAB 

Noční pohled na Shuter Street Bridge Vnitřní průhled mostem (foto: Gartner Steel and Glass GmbH) 



 

Nová stavba Saldome2 v 
Rheinfeldenu, Švýcarsko 

V květnu 2012 byly uvedeny do 

provozu nové skladovací prostory 

pro sůl firmy Rheinsalinen AG. S 

rozpětím 120 metrů a výškou 31,6 

metrů je největší klenutou stavbou v 

Evropě. Konstrukce byla navržena a 

postavena dřevařskou firmou 

Häring. Statický výpočet provedli 

inženýři firmy Häring R. Schneider a 

C. Zihlmann v programu RSTAB a 

TIMBER Pro. 

 

Obrovské úložiště soli  

S půdorysnou plochou 11.300 metrů 

čtverečních je "Saldome2" zhruba 

tak velký jako dvě fotbalová hřiště a 

asi dvakrát větší než v srpnu 2005 

uvedený do provozu "Saldo-

me1". Uvnitř nového Saldome2 mů-

že být uloženo více než 100.000 tun 

posypové soli. Půdorysná plocha 

úložiště soli má obsah 377 metrů. 

 

Hlavní koncept „Häring-
Ensphere“  

Nosná konstrukce skořepiny Saldo-

me2 je radikální odklon od tradič-

ních stavebních metod. Ch. Häring 

nazývá svůj koncept "Häring-

Ensphere" (z amerického: prostor v 

podobě koule). Tento koncept je 

založený na skutečnosti, že je každá 

dvakrát zakřivená konstrukce volně 

stojící v prostoru překlenutá přes 

kruhový základ a tudíž poskytuje 

vnitřní prostor k jakémukoli použití. 

Konstrukce klenby z lepeného lame-

lového dřeva se dělí na primární a 

sekundární části. Saldome2 se skládá 

celkem z 894 konstrukčních prvků, 

které jsou na 48 základech a spojeny 

dohromady ve 163 uzlech (vždy dva 

připojovací body v uzlu). Jednotlivé 

prvky kupole jsou pevně sešroubo-

vány díky 4.272 šroubům (osm kusů 

pro hlavní nosníky). Výsledkem je 

vysoce výkonná nosná konstrukce, 

která se může porovnávat v hospo-

dárnosti a efektivnosti s ocelovými 

nebo betonovými konstrukcemi. 

Celá konstrukce byla postavena s 

použitím zvedacích plošin (bez leše-

ní). Početné fáze výstavby byly po-

suzovány jako samostatné statické 

modely nosné konstrukce.  

 

Na stavbě se podílely tyto firmy: 

 

Investor 

Schweizer Rheinsalinen AG 

www.rheinsalinen.ch 

 

Hlavní projektant 

Häring und Co. AG 

www.haring.ch 

 

Statický výpočet nosné konstruk-

ce 

Häring Projekt AG 

Bearbeiter: R. Schneider, C. Zihlmann 

 

Montáž nosné konstrukce 

Häring Holz- und Systembau AG 

 

Software 

Dlubal Software s.r.o. 

www.dlubal.cz 

Model Saldome2 v RSTABu 

Saldome2 během výstavby 



 

Nákupní centrum 

v rakouském Gerasdorfu 
V obci Gerasdorf, na sever od Víd-
ně, se právě staví nákupní středis-
ko G3. Stavba představuje dosud 
největší známý projekt z křížem 
lepeného dřeva a je největším 
staveništěm pro dřevěnou kon-
strukci v Evropě. Na stavební prá-
ce bylo použito více než 8000 m³ 
křížem lepeného dřeva a přibližně 
3500 m³ lepených lamelových 
nosníků. Architektonicky náročný 
návrh i složité statické výpočty 
provedl rakouský zákazník spo-
lečnosti Dlubal, firma ATP Archi-
tekten und Ingenieure z Vídně. 
Vypracování statických výpočtů 
vedl inženýr Gustav Trefil. Budova 
bude v Rakousku největším ná-
kupním centrem, které kdy bylo 
postaveno v jedné stavební fázi. 
Otevření nákupního centra je plá-
nované na léto 2012. 
 
Obří vlna ze dřeva 
 
Cílem projektu byla architektonic-
ká i konstrukční novinka, kterou je 
obrovská střešní rovina s plochou 
60.000 m2, která vypadá jako ob-
rovská vlna. Ta byla navržena ra-
kouskou společností Graf-
Holztechnik. Hlavní konstrukce se 
skládá z těžkých lepených lamelo-
vých nosníků, které jsou uložené 
na ocelových a železobetonových 
nosnících vysokých až 20 m. Na 
nich leží rekordních cca 8.000 m3 
křížem lepeného dřeva. Tří- nebo 
pětivrstvé desky jsou silné 12-24 
cm a jejich rozpětí je až 10 m. 
Tloušťka byla spočítaná pro kaž-
dou desku, proto vznikla štíhlá a 
efektivní konstrukce. 
 

 
Šetrné k životnímu prostředí 
a vzhledově atraktivní  
konstrukce 
 
Energetická vyváženost projektu 
je velmi impozantní. Vzhledem k 
použití dřeva jako stavebního ma-
teriálu se ušetřilo více než 23.000 
tun CO2. Při provádění konstrukce 
střechy se dosáhlo kompromisu 
mezi náklady a vzhledem. Celá 
konstrukce střechy je vidět z velké 
dálky. Dřevěná konstrukce střechy 
je zespod viditelná, což přispívá k 
příjemnému pocitu uvnitř budo-
vy. 
 
 
 
 

 
Na stavbě se podíleli tyto firmy: 
 
Majitel stavby 
HY Immobilien Ypsilon GmbH, Ví-
deň, Rakousko (pobočka BAI 
Bauträger Austria Immobilien 
GmbH) 
Hlavní dodavatel 
Leyrer + Graf Baugesellschaft 
mbH 
www.leyrer-graf.at 
Návrh dřevěné konstrukce 
Graf-Holztechnik GmbH 
www.graf-holztechnik.at 
Architekt 
ATP Architekten und Ingenieure 
www.atp.ag 
Software 
Dlubal Software 
s.r.o.www.dlubal.cz 

Část konstrukce navrhovaná v programu RSTAB. 

Letecký pohled na nákupní centrum v Gerasdorfu.                    Vnitřní pohled na střešní konstrukci provedenou ze dřeva (foto: ATP) 



 

Návrh desek pro stavební pro-
jekt Metropol Parasol v Seville 
 
Projekt Metropol Parasol byl posta-
ven v historickém centru města Sevil-
la ve Španělsku. Budova pod svou 
střechou kombinuje archeologické 
vykopávky, tržiště, otevřené pros-
tranství v městském stylu pro různé 
akce a neobyčejnou stínící konstrukci 
ze dřeva, zabudovanou restauraci a 
vyhlídkové promenády. Konstrukce 
představuje hybridní systém 
skládající se ze dřeva, betonu, oceli a 
ocelobetonu. 
 
Dřevěná konstrukce s panely z 
lamelového dřeva 
 
Nejzajímavější a působivá část 
projektu Metropol Parasol je 
přístupná dřevěná konstrukce, která 
je 150 m dlouhá a až 28 m vysoká. 
Skládá se z vícevrstvých lepených 
dřevěných panelů typu LVL KERTO-Q 
(produkován společností Finnforest). 
Realizace byla možná jen díky 
některým konstrukčním inovacím, 
jako například 2 až 3mm vrstva 
polyuretanu, montážní optimalizace 
detailu spojení a žíhání epoxidové 
pryskyřice pro lepení závitových tyčí 
na místě, které bylo nyní provedeno 

poprvé v dřevěných stavbách. Toto 
žíhání bylo nutné ke zvýšení 
bezpečnosti, protože v letním období 
je v dřevěné konstrukci dosaženo 
teplot až 60 °C. Pro systém spojení s 
vlepenými tahovými tyčemi se 
rozhodl jak stavební inženýr, tak také 
dřevařská stavební společnost, 
protože se jedná o vhodné propojení 

prvků pro dosažení 
vysoké únosnosti, 
která má ale 
zároveň nízkou 
hmotnost. Dřevěná 
konstrukce se 
skládá z cca. 3400 
různých částí s 
celkovým objemem 
cca 2500 m3 
dřevěných panelů z 
lamelového dřeva 
používané pro tuto 
stavbu. 
 
Posouzení 
napětí 
dřevěných 
panelů v 
programu RFEM 
 
Jelikož jsou desky 
spojeny v místě 
křížení kloubově ve 
směru svislé osy, 
jsou zde vnitřní síly 
na únosnost desek 
téměř vždy 
zanedbatelné. 
Posouzení napětí se 

proto redukuje na posouzení 
smykové únosnosti desky. Dřevěný 
průřez v místech rozvětvení, kde se 
mřížová skořepina rozděluje na horní 
a spodní část, posoudila firma 
Finnforest s pomocí programů RFEM 
v modelu desky s konečnými prvky. 
 
Na stavbě se podílely tyto firmy: 
 
Investor 
Ayuntamiento de Sevilla 
 
Hlavní dodavatel 
SACYR S.A.U., Sevilla 
 
Architekt 
Jürgen Mayer H., Berlín 
 
Návrh nosné konstrukce 
Finnforest, Aichach  
www.finnforest.de 
 
Dřevěná konstrukce, podrobný 
návrh a statický výpočet: 
Finnforest, Aichach 
www.finnforest.com 
společně s: Harrer Ingenieure, Karls-
ruhe 
PBB Ingenieure, Ingolstadt 
APU engineering, Braunschweig 
Wevo Chemie, Ostfildern 
Borimir Radovic, Knittlingen 
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Metropol Parasol v Seville (foto: Finnforest) 

Návrh panelu o rozměrech cca 4 x 6 m v programu RFEM (screenshot: Dlubal Software) 



 

Přírodní a vědecký park v 
Baesweiler 
 
Město Baesweiler, malé městečko 
poblíž města Aachen, se rozhodlo 
vrátit svým občanům skrývkovou 
haldu, od roku 1975 opuštěnou, 
který byla navršena těžebním 
průmyslem v minulosti. Tento 
projekt byl navíc koncipován jako 
výchozí bod pro rozvoj technolo-
gické lokality. Výsledkem byl mi-
mořádný stavební úkol. Projekt 
získal německou cenu za krajinář-
skou architekturu v roce 2009. 
 

Architektonický koncept 
 
Cílem bylo vytvoření naučné stez-
ky vedoucí „mezi korunami stro-
mů“. Pohled na západ nabízí širo-
ký výhled do okolní krajiny. Chůze 
do kopce začíná v jakémsi foyer 
kopce, což je budova ve tvaru čer-
vené kostky. Nad tímto schodiš-
těm pokračuje naučná stezka přes 
„korýtkový most“, přes který ná-
vštěvníci mohou přejít na „dvoji-
tou věž“ a pokračovat dál na vr-
chol kopce po „plovoucím chod-
níku“. Tento 150 m dlouhý chod-
ník se vine mezi stromy 6 m nad 
zemí. Od druhé poloviny cesty ná-
vštěvníci stoupají po „schodech 
do nebe“, které jsou tvořený oce-
lovými stupni, které jsou relativně 
blízko zemi. Jakmile návštěvníci 
přijdou k vrcholu hory, dostávají 
se na „horskou plošinu“, což je 
plošina vyčnívající mimo okraj 
kopce. 
 

Nosná konstrukce 
 
Původní materiál se nahromadil 
bez jakéhokoliv dusání, proto se u 
konstrukce musela řešit velká 
konstrukční rizika. Pro podpůrnou 
konstrukci „plovoucího chodníku“ 

se použily „tetrapody“. Jelikož se 
jedná o konstrukci, která je sama o 
sobě stabilní, bylo snadné sestavit 
podpory pro chodník. K tomu se 
přidá i výhoda odolnosti vůči se-
dání. Mezi jednotlivými tetrapody 
se rozložila staticky určitá kon-
strukce lávek. Násep zeminy spo-
čítaný stavebními inženýry se na-
četl do RSTABu. Na základě těchto 
souřadnic se mohla nosná kon-
strukce definovat jako prostorová. 
 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Investor 
Město Baesweiler, zastoupená  
Dipl. -Ing. Peter Strauch 
 
 
 
 

Plánování objektu a krajinářská 
architektura 
DTP Davids, Terfrüchte + Partner  
Essen, Německo 
 
Plánování objektu a městská 
výstavba: 
PASD Feldmeier – Wrede Archi-
tekten BDA – Stadtplaner SRL 
Hagen, Německo 
 
Návrh nosné konstrukce 
IFS – Beratende Ingenieure im 
Bauwesen Prof. Feyerabend - 
Schüller partnergesellschaft 
Hürth, Německo 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Konstrukce plovoucího chodníku modelovaná v programu RSTAB 

Vyhlídková plošina „Bergplateau“ (Foto: Prof. Feyerabend, IFS) 

 
Plovoucí chodník na tetrapodových podporách 
 



 

Zastávka tramvaje Regio v 
městě Kassel 
 
Pro připojení tramvajové dopravy 
Regio k hlavnímu vlakovému nádraží 
v Kasselu byl pod nádražím vybudo-
ván tunel, a tak se vytvořila křižovat-
ka regionální dopravy pro celou 
místní oblast.Tramvaje Regio tvoří 
systém městské hromadné dopravy v 
Kasselu a okolí. Německý zákazník 
firmy Dlubal, projekční kancelář Osd 
z Frankfurtu nad Mohanem, zodpo-
vídala za projektování konstrukce 
pro tramvajovou zastávku. 

 

Plochá střecha bez sloupů 
 
Návrh nosné konstrukce tvoří lehkou 
a filigránovou ocelovo-dřevěnou 
konstrukci, která se rozprostírá nad 
dvěma vlakovými nástupišti tak, aniž 
by bylo nutné použít sloupy. Toto 
řešení činí z konstrukce velmi pohle-
dově atraktivní konstrukci. Na jedné 
straně, výběr tvaru polo-elipsoidní 
tvar střechy umožňuje zachování 
celkového systému elektrického ve-
dení na nádraží a použití běžných 
venkovních vedení v prostoru stani-
ce. Na druhou stranu, celá stavba je v 
souladu s tvary hlavní střešní kon-
strukce stávající střechy stanice. 

 

Válcová střecha na základě 
Zollingerovy metody 
 
Statický model střechy se skládá z 
válcového pláště ze dřevěných lamel, 
které roznáší zatížení do železobeto-
nové vany přes ocelové nosníky z 
dutých obdélníkových profilů. Dře-
věná konstrukce je navržena podle 
metody Zollingera, která je reprezen-
tována zakřivenou střech z dřevě-
ných lamel, které jsou uspořádány do 
kosočtverců. Délka každé lamely je 
průběžná přes dvě pole.  
Podstatný rozdíl v konstrukci meto-
dou Zollinger představuje ohybově 
tuhé provedení uzlů. Vzhledem k 
velké ploše konstrukce byl vyžado-
ván přenost velkých ohybových 
momentů. Z tohoto důvodu byl vy-
vinutý nový montážní systém: zá-
suvný spoj s vlepenými hmoždíky. 
Tento detail byl proveden ve všech 
uzlech pomocí detailní šablony, která 
byla následně aplikována na všechny 
uzly. 
 
Provedení střešní konstrukce zvítězi-
lo v r. 2008 v soutěži dřevěných kon-
strukcí v německém Hessenu. 
 

Na stavbě se podílely následující fir-
my:  
 
Investor 
Kasseler Verkehrsgesellschaft AG  
Kassel  
www.kgv.de 
 
Architekt  
Pahl + Weber-Pahl Architekten BDA  
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG  
Darmstadt  
www.pahl-architekten.de 
  
Projektování konstrukce 
osd – office for structural design  
Frankfurt am Main  
www.o-s-d.com 
 
 

Stavební práce 
Grossmann Bau  
Rosenheim  
www.grossmann-bau.de 
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz 
 

Model konstrukce zastávky Regio-Tram  v programu RSTAB 

Stavební fáze výstavby zastávky Regio-Tram v městě Kassel 

 



 

Nosná konstrukce pro  
železniční most 
 
Vzhledem k možné použitelnos-
ti obou programů, RFEM a 
RSTAB, pro statickou analýzu 
jsou tyto programy oblíbené pro 
studenty a budoucí stavební in-
ženýry. Mnoho univerzit a škol 
vysokoškolského vzdělávání již 
používá Dlubalův 3D výpočetní 
software, aby se jejich studenti 
seznámili s používáním progra-
mů. Radoslav Dimitrov, který 
studuje na Technické univerzitě 
v Drážďanech v Německu, použil 
program RSTAB k provedení sta-
tického posudku ocelového že-
lezničního mostu.  
 

Definice tématu 
 
Cílem bylo navrhnout nový že-
lezniční most, včetně nástavby, 
skládající se z oceli a kompozit-
ních materiálů. Návrh vyhrál ob-
loukový most. Bylo nutné na-
vrhnout nástavbu tak, aby byla 
v souladu s terénními podmín-
kami, účinky, materiálem a roz-
měry. Na základě návrhu musel 
student provést prokazatelný 
statický výpočet. Na závěr, po 
dokončení návrhu, byla prove-
dena vizualizace. 
 

Statický výpočet železnič-
ního mostu 
 
Konstrukce obloukového mostu 
s rozpětím 88,3 m byla vymode-
lována v programu RSTAB. Prů-
řezy byly generovány 
z programu SHAPE-THIN. Kon-
strukce je tvořena z celkového 
počtu 2.461 prutů. Bylo vytvoře-
no 198 zatěžovacích stavů, 11 
skupin zatěžovacích stavů a 8 
kombinací zatěžovacích stavů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výpočet byl proveden podle te-
orie II. řádu. 
 
K výpočtu byly použity následu-
jící přídavné moduly: 

- STEEL 

- PLATE-BUCKLING 

- DYNAM 

- RSBUCK 

- RSIMP 
 
Další údaje o konstrukci želez-
ničního mostu: 
Uzlů:   1.318 
Průřezů:  22 
Váha:   824 t 
 
 

 
 
 
 

 

Autor: 
Radoslav Dimitrov 
Student stavebního inženýrství 
na Technické univerzitě 
v Drážďanech 
 
Software: 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.cz  
 

Radoslav Dimitrov řekl o pro-
gramu RSTAB: „Bylo jedno-
duché zadat zatížení dopra-
vou a imperfekce oblouků. 
Kromě toho se dobře kontro-
loval poměr jednotlivých 
rozměrů konstrukce díky 3D 
Renderingu. Ovládání pro-
gramu RSTAB je jednodušší 
než jiné konstrukční softwary 
pro analýzu konstrukcí.“ 

Průběh deformací v 3D Renderingu 

Vizualizace železničního mostu v programu Rhinoceros 



 

Ocelová střecha a most – letiš-
tě Šeremetěvo, Moskva 
 
Na základě zvýšení kapacity ná-
vštěvníků a modernizace letiště se 
postavil třetí terminál letiště Šere-
metěvo v Moskvě. Firma B+G Inge-
nieure Bollinger a Grohmann  
GmbH z Frankfurtu nad Mohanem 
převzala pod vedením Arnold AG 
několik přístřešků a spojovacích 
mostů pro pěší mezi garážemi a 
letištěm. Koncept pochází od archi-
tekta Dmitrije Pšeničnikova. Ocelo-
vou konstrukci montoval ruský 
podnik Stalkon. Zvláštní výzva pro 
všechny zúčastněné firmy bylo 
trojrozměrné projektování, které 
provázelo celý projekt. U posouze-
ní ocelové části konstrukce bylo 
zohledněno sněhové zatížení vel-
kých vrstev sněhu. 
Základní zatížení sněhem se pro 
Moskvu uvažuje od 1,26 kN/m2, s 
odpovídajícími faktory tomu pak 
odpovídá zatížení sněhem od 8,6 
kN/m2. 
 
Spojovací můstek 
3D model od architekta se skládá 
z velkorozponového oblouku 
(hlavní oblouk) z terminálu do ga-
ráží a ze zavěšeného mostu. Na zá-
kladě rozlišných deformací zatíže-
né vlastní části konstrukce se přidal 
spojovacímu můstku vlastní nosný 
systém. I přes použití vlastní kon-
strukce spojovacího můstku se po-
užila svislá lana. 
 
Hlavní oblouk 
Hlavní oblouk je modelovaný jako 
vzpěrný oblouk připomínají klenbu 
v chrámech. Je umístěný uprostřed 
terminálu nad hlavním vchodem až 
ke garážím. Je vytvořen jako kon-
strukce bez mezilehlých podpor 
s rozměry 56 m x 43 m a přemosťu-
je vzdálenost ke garážím až 88 m. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtyři 
tětivové vazníky, mezi kterými jsou 
rybinově uspořádané příčné nosní-
ky. Hlavní oblouk musí vykazovat 
vysokou ohybovou tuhost kvůli vy-
sokým excentrickým zatížením 
sněhem. Toto vede k velkým ne-
chtěným tahovým silám ve spod-
ním pásu příhradového vazníku, a 
proto je potřeba vnést do lan velké 
předpětí, aby se v přirozeném 

stavu vyloučily tyto tahové síly. 
Prostřednictvím předpětí 
v montážním stádiu vznikne napětí 
v horním pásu vazníku, které se po 
následném zatížení vnější kon-
strukcí vyloučí. 
 
Účastnící se firmy: 
Architekt 
Dmitrij Pšeničnikov 
 
Hlavní dodavatel zastřešení 
Stahlbau Arnold AG 
D-61381 Friedrichsdorf 
 
Ocelová konstrukce mostu 
Müller Offenburg GmbH & Co. KG 
D-60327 Frankfurt nad Mohanem 
 

 

Ocelová konstrukce oblouku 
Heinrich Lamparter Stahlbau 
GmbH & Co. KG 
D-34260 Kassel / Kaufungen 
 
Projektování 
B+G Ingenieure Bollinger und Gro-
hmann GmbH,  
D-60327 Frankfurt nad Mohanem 
www.bollinger-grohmann.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
12000 Praha 
www.dlubal.cz  
 

Hlavní oblouk a spojovací můstek 

Výpočetní model v RSTABu 



 

 

 
 
 
 

  

V následujícím textu Vám představíme tři projekty dlouhodobého zákazníka Projekční kanceláře Ehlenz 
z německého města Beckingen. 

 

Otáčivý lodní nakládač 
Vodorovně pohyblivá konstrukce nakládače slouží 
k nakládání lodí. Rameno jeřábu se sklápí a zdvihá a 
jeho celková délka je 38,0 m.  
Rozměry konstrukce jsou: 
Délka:  60,0 m 
Šířka:  12,0 m 
Výška:  30,0 m 
Konstrukce obsahuje 799 prutů se 113 různými pro-
fily, které se převážně stanovily pomocí přídavného 
modulu SHAPE-THIN. 

 

Zdvihací stůl 
Navrhovaný zvedací stůl se pohybuje svisle a je vy-
rovnávaný protizávažím. Díky silovému rovnoběž-
níku si stůl udržuje svoji vodorovnou pozici v každé 
poloze. Konstrukce je cca. 18,6 m dlouhá, 11,4 m 
široká a 21,9 m vysoká. Ocelová konstrukce použitá 
pro tento stůl se skládá z různých typů prvků. Vy-
počtená konstrukce se skládá z 6.980 bodů, 1.703 
prutů s 67 různými profily, 2.845 ploch a 182 těles. 
Pro konstrukci se použily nejvíce profily podle rus-
ké normy GOST z knihovny profilů v programu 
RFEM. K posouzení se použil přídavný modul RF-
STEEL programu RFEM. Celková váha konstrukce 
včetně protizávaží je 1.000 tun. 

 

Segmentové stavidlo s klapkovou propustí 
Navrhovaným objektem je stavidlo, které reguluje 
výšku vodní hladiny u hráze pomocí tlaku. Šířka 
klapky je 7,0 m a celková šířka konstrukce je 10,4 m. 
Voda může dosahovat výšky až 5,6 m. Spočítaná 
konstrukce se skládá z 3.244 bodů, 187 prutů se 
třemi různými druhy profilů, 607 ploch a 6 těles. 
Celková tíha konstrukce je 30 tun. Navržený mate-
riál konstrukce je ocel S 355. 

 

Model otáčivého lodního nakládače 

Model zdvihacího stolu v RFEMu 

 

Model stavidla s klapkou v programu RFEM 

Software: 
Dlubal Software s.r.o. 
Praha 
www.dlubal.cz  

Na stavbách se podílely tyto firmy: 
Navržení nosné konstrukce 
Projekční kancelář Dipl.-Ing. Jürgen Ehlenz 
Beckigen 
www.ibehlenz.de  



 

Kuchlbauerova věž – Projekt 
architekta Hudertwassera 
 
Tato věž se nachází na území pivo-
varu Kuchlbauer ve městě Aben-
sberg, v dolním Bavorsku. Věž měří 
34,19 m a je navržena od umělce 
Friedricha Stowassera, známého 
jako Friedensreich Hundertwasser. 
Ten bohužel zemřel v roce 2000 ve 
fázi plánování této věže.  
Věž je hlavní atrakcí „Kuchlbauero-
va pivního světu“, který je kombi-
nací umění, kultury a konzumace 
piva. Výstava uvnitř věže ukazuje 
postup vaření a informuje o ně-
meckém zákoně o čistotě. Kromě 
toho je zde vidět také sbírka více 
než 4000 sklenic na pšeničné pivo. 
Z vyhlídky si člověk užije krásný 
pohled na chmelové pole Haller-
tau, které je tím největším na světě. 
 

Stavba dokončena po smrti 
Hundertwassera 
 

Věž se postavila až po smrti archi-
tekta Hundertwassera pod vede-
ním architekta Petra Pelikana a in-
vestora Leonarda Salleka, majitele 
pivovaru. Diskuze ohledně památ-
kové péče s městem Abensberg se 
vedla až do položení základního 
kamene v dubnu 2007. V dubnu 
2007 se konalo položení základní-
ho kamene a v srpnu 2008 se polo-
žila pozlacená kulová střecha na 
věž. V lednu 2010 se poprvé věž 
otevřela pro návštěvníky. 
 

Konstrukce kulovité střechy 
počítaná v programu RSTAB 
 

K výpočtu věže byla pověřena in-
ženýrská firma Uhrmacher, která se 
zabývá známým projekčním portá-
lem www.diestatiker.de. Pro výpo-
čet konstrukce si vybrala právě 
software Dlubal. V RSTABu byla vy-
počítaná nosná konstrukce kulové 
střechy z 508 ocelových profilů. Ku-
lová střecha má průměr 10 m. Cel-
ková hmotnost střechy včetně 
opláštění je zhruba 2 tuny. Pro pro-
vedení stavby bylo využito zhruba 
140 tun betonové výztuže a asi 15 
tun ocelových profilů. 
 

 

Kuchlbauerova věž – projekt architekta Hundertwassera 

Grafika výsledků deformací kulovité střechy v RSTABu 

Zúčastněné firmy: 
 
Projektování nosné konstrukce 
Projekční kancelář pro nosné 
konstrukce a protipožární ochra-
nu Uhrmacher GmbH 
D-93326 Abensberg 
www.diestatiker.de 
 

Software 
Dlubal Software s.r.o. 
info@dlubal.cz 
www.dlubal.cz 
 



 

Topné zařízení 

 

V tomto případě se jedná o ob-
jekt výměníku tepla s nasazeným 
komínem. Celková výška objektu 
je cca 60,7 m. Vnější průměr vý-
měníku tepla je cca 5,5 m a jeho 
výška zhruba 23 m. Nástavec nad 
komínem má v průměru cca 1,35 
a je vysoký cca 37,7 m. 
Konstrukce se skládá převážně 
z plechů, které ve spodní části 
konstrukce zesilují vnější ocelové 
profily. Konstrukce je opatřena 
protipožárním obkladem, který 
ochraňuje konstrukci před vyro-
beným teplem. Výpočetní teplo-
ta konstrukce byla stanovena od 
+65 °C. 

 

Použití Dummy Rigid při  
modelování 

  

Na komínu se uzavřely dvě úrov-
ně vykonzolovaných plošin. 
Nicméně se mohou použít jen 
zesilující plechy na komínu a ne-
smí se použít konzoly, proto se 
konzoly vymodelují jako „dum-
my rigid“.  
 

Jako Dummy Rigids se označují 
v RSTABu tuhé pruty, u kterých 
můžeme definovat klouby a jiné 
vlastnosti prutu. To, co nelze de-
finovat, je průřez. 
 
Posouzení napětí, stability a 
kmitání 
 

Mimo celkové analýzy napětí pro 
tlačené plechy a ocelové profily 
se provedla další posouzení  
napětí ocelových profilů a celé 
konstrukce. Pro rozsáhlé posou-
zení stability se použil přídavný 
modul programu RFEM RF-
STABILITY, se kterým se provedlo 
posouzení stability metodou 
vlastních tvarů.  
Vzhledem k tomu, že se objekt 
nachází v 1. zóně zemětřesení a 
základní kmitání by mělo být 
podle odhadů výrobce mimo ur-
čitý rozsah, byl použit pro analý-
zu vibrací modul RF-DYNAM. 
V modulu FE-BUCKLING se pro-
kázala dostatečná bezpečnost 
plechů při boulení. 
 
 
 
 
 

Účastnící se firmy: 
 
Projektování nosné konstrukce  
Peter & Partner  
Ingenieur- und Sachverständi-
gengesellschaft für Strukturme-
chanik   
Am Sonnenhang 13  
D-53804 Much  
Tel.: 02245/600077-0 
www.ifs-peter-partner.de  
info@ifs-peter-partner.de  
 
Software  
Dlubal Software s.r.o. 
120 00 Praha 
www.dlubal.cz 

 

Vykonzolované plošiny jako Dummy rigid 
 

Rozmístění podpor výměníku tepla 
 



 

Echolot – Pavilón na výstavě 
BUGA 2011 v Koblenzu 

 
Od dubna do října 2011 se koná 
Spolková zahradnická výstava BUGA 
2011 v Koblenzu. K hlavním atrakcím 
této výstavy patří pavilón studentů 
Vysoké školy v Koblenzu s názvem 
„Echolot“. Jedná se o konstrukci se 
6.000 pruty ze dřeva douglasky 
(borovicové dřevo).  
 
Půdorys zobrazuje echolo-
kační vysílání netopýrů 
 
V průběhu stavby se muselo zasáhn-
out do životního prostředí netopýrů. 
Hlavním cílem bylo jednat rychle a 
opatrně. Na univerzitě v Koblenzu se 
tato konstrukce navrhla v souladu 
s principy bioniky. Konstrukce půdo-
rysu představuje hladiny akustického 
tlaku v závislosti na echolokačním 
vysílání netopýra rezavého. Jelikož 
lidé neuslyší tyto zvuky, převedla se 
data z oscilogramu pomocí 
hudebního programu. 
 

Oscilogram jako předloha půdorysu 
 
Na základě echo-půdorysu byla vyt-
vořena dvouvrstvá konstrukce vymo-
delovaná pomocí programu „EASY“. 
Konstrukční tvary tohoto druhu jsou 
často vidět v přírodě, protože opti-
málním způsobem přenáší zatížení. 
Konstrukce, oddělená v paralelních 
sekcích, byla rozdělená do třech 
směrů pod vzájemným úhlem 60°. 
Tento způsob trojúhelníkových nebo 
šestiúhelníkových roštů, objevující se 
v přírodě (např. voštiny, tvary květů 
apod.) byl následně vygenerován, 
protože je prostorově stabilní. Úprava 
mřížky byla provedena v návaznosti 
na principech přírody a je v souladu 
s velikostí statického namáhání 
vyskytující se v daných polích. Jako 
materiál nosné konstrukce se zvolilo 
dřevo, které je obnovitelný zdroj a 
přírodní látka, může být recyklováno 
a má pozitivní hodnocení životního 
cyklu. Kromě toho bylo důležité, aby 
studenti byli sami schopni vytvořit a 
následně odstranit konstrukci. 
  
 

Modelování a navržení 
pomocí programu RSTAB 
 
Vygenerované linie byly importované 
do programu RSTAB pomocí rozhraní 
DXF. V každé rovině řezu byla poté 
vygenerovaná síť obsahující horní 
pásy, dolní pásy a diagonální síť. Po 
zadání zatížení se konstrukce 
vypočítala.  Každá část konstrukce 
byla převedena do programu 
Nemetschek Allplan, kde se provedlo 
konečné navržení. Model v programu 
RSTAB byl na konec vyexportován do 
vizualizačního programu Cinema 4D, 
kde se graficky upravil. 
 
 
 

 
Firmy, které se podílely na stavbě: 
 
Modelování a návrh 
Vysoká škola Koblenz 
Katedra stavitelství 
www.fh-koblenz.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
www.dlubal.de 

 

Kompletní navržení se provedlo 
na základě digitálního „work-
flow“, řekl projektový poradce 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Feyer-
abend z Vysoké školy v Koblen-
zu. 

Pavilon Echolot na výstavě Buga 2011 
 

Konstrukce vymodelovaná v RSTABu 
 



 

Průmyslové filtrační  
zařízení 
 
Tento projekt pro návrh fil-
tru/sušičky si vyžaduje plnou ana-
lýzu napětí a deformací 
v programu RFEM. Zvláštností 
projektu je komplexní modelování 
425 prutů, 1.424 ploch a 158 těles. 

 

Modelování 
 
Konstrukce se modelovala s line-
árně pružnými skořepinami a těle-
sy. Skládá se z následujících hlav-
ních částí: 

- Podlahové desky 
- Spodní filtr 
- Stěna nádoby s klenutým 

dnem a spodní přírubou 
- Konzole na stěnách ná-

doby 
- Podporové plochy pro 

míchadlo (agitátor) 
- Přípojky a otvory v hlavě 

klenuté nádoby 
- Hadovitě průběžné půl-

kruhové trubky 
 
Zajímavost je modelování propo-
jení mezi nádobou a podlahovou 
deskou.  Na plechu nádoby se 
vymodelovala příruba jako těleso. 
Ta se propojila s podlahovou 
deskou pomocí 53 upínacích 
šroubů M27, které jsou pravidelně 
rozmístěné po obvodu k zajištění 
stálé předpínací síly. Aby bylo 
možné upevnit přírubu 
k podlahové desce, vymodelovala 
se na stěnu nádoby probíhající 
součást jako těleso. Takto se moh-
la upevnit příruba nádoby proti 
kuželové desce dna. K simulování 
tohoto kuželového upevnění se 
musí mezi tyto dva díly definovat 
ve výpočetním modelu tzv. vlast-
nost kontakt. Kontaktní spojení je 
definováno jako pružná podpora, 
která je rozdělena rovnoměrně po 
obvodu nádoby. 
 

Zatížení  
 
Na konstrukci působí následující 
zatížení: 

- Navrhovaný tlak nádoby – 1/6 
baru; vytápění plochého dna – 
1/10 baru; topný had – 1/10 
baru 

- Svislé zatížení od vlastní tíhy a 
nástavby 

- Návrhová teplota -20/200 °C 
- Vnitřní přetlak a podtlak 

s návrhem kolísání tlaku 0,0 až 

3,0 barů pro zatížení 28.000 
cykly podle AD-S1 a S2 

- Zatížení míchadla pro 2 milió-
ny cyklů 

 

Výpočet v programu RFEM 
 
K výpočtu bylo vytvořeno pět 
skupin zatěžovacích stavů 
z vlastního zatížení a dále byla vy-
tvořena síť konečných prvků. Poté 
byly stanoveny vnitřní síly, napětí 
a deformace v programu RFEM. 
Kromě toho byla stanovena také 
analýza napětí, posouzení únavy 
kvůli kolísání tlaku a dále zatížení 
míchadla. 

 
 
 

Na stavbě se podílely tyto firmy: 
 
Statika a konstrukce 
Peter & Partner 
Ingenieur- und Sachverständi-
gengesellschaft 
für Strukturmechanik 
D-53804 Much 
www.ifs-peter-partner.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Praha 
info@dlubal.cz 
www.dlubal.cz 
 
 
 
 

Detail: Spojení desky podlahy se stěnou nádrže 

Model filtračního zařízení v programu RFEM 



 

Divadlo Waterside 
na londýnském předměstí 
Aylesbury  

 
V říjnu 2010 se na severozápadním 
předměstí Londýna otevřelo diva-
dlo Aylesbury Waterside Theater.  
Návrh provedl tým londýnských 
umělců, který je součástí architek-
tonické firmy RHWL, jejíž specializa-
cí jsou umělecké a kulturní stavby. 
Tato nová dominanta města odráží 
v půdorysu a konstrukce střechy 
strukturu nedaleké hornatiny „Chil-
tern Hills“. Použití dřevěných sloupů 
s rozšířeným hrdlem ve vnitřní a 
vnější oblasti se opírá o hluboko za-
sazenou stěnu. Konstrukce fasády, u 
které stojí volně nosná konstrukce a 
je namontován vnitřní plášť budo-
vy, opisuje tvar burského oříšku se 
šesti různými poloměry zakřivení. 
To, jak sokl a okraj střechy probíhají 
vlnitě stavbou, je v každém případě 
unikát. 
 

Dřevostavba 
 „Made in Germany“ 
 
Konstrukci vytvářela firma Finnfo-
rest Merk z německého Aichacheru. 
Bylo zapotřebí vyrobit dřevo-
skleněnou fasádu, akustické stropy, 
střešní prvky a podporové sloupy 
z lepeného modřínového dřeva. 
Statický výpočet a projektování 
dřevěné nosné konstrukce provedla 
inženýrská firma PBB GmbH 
z německého města Ingolstadt. 
Tento tým vyvinul různé typy připo-
jení, aby na základě požadavků ar-
chitektů splňovaly maximální zakry-
tí spojů dřevěné konstrukce. 
  

Výpočet v RSTABu 
 
Původní model se provedl 
v softwaru Tekla Structures a pře-
vedl se do RSTABu pomocí přímého 
propojení. 
V RSTABu se vypočetla konstrukce 
střechy a fasády, která obsahuje ví-
ce jak 1700 prutů. 
Poté se stanovilo zatížení větrem, 
působící na strukturu vnějších že-
ber. 
Hlavně se muselo stanovit nejen 
svislé zatížení od konstrukce stře-
chy, ale i velmi důležité působení 
momentů od více jak třímetrového 
střešního vyložení. 

 
Na stavbě se podílely následující 
firmy: 
 
Investor 
Aylesbury Vale District Council 
Aylesbury UK 
www.aylesburyvaledc.gov.uk 
 
Architekt 
Arts Team z RHWL Architects 
London UK 
http: //www.artsteam.com 
 
Dřevostavba, řízení projektu, 
konstrukce 
Finnforest Merk GmbH,  
Aichach 
http://www.finnforest.de 
 

 
 
 
 
Projektování nosné konstrukce 
pbb Planung und Projektsteuerung 
GmbH,  
Ingolstadt 
www.pbb.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28 
120 00 Praha 
Tel.: +420 221 590 196 
http://www.dlubal.cz 

 

Divadlo Waterside (foto: Finnforest)  
 

Dřevěná fasáda v RSTABu 
 



 

Věž nad korunami stromů – 
nejvyšší vyhlídka 
v Národním parku  Bavorský 
les 
 
S celkovou délkou více jak 1300 
m je celosvětově nejdelší vyhlíd-
kou tohoto typu vytvořená 
v roce 2009 v Národním parku 
Bavorský les. 
Hlavní atrakcí vyhlídky je 44 m 
vysoká věž s cca 520 m dlouhou 
spirálovitou konstrukcí, která 
ukončuje 780 m dlouhou stezku 
v úrovni korun stromů. 
 

Architektura a statika 
 
Věž ve tvaru vejce je postavena 
kolem třech až 38 m vysokých 
staletých stromů, které rostou na 
skále. 
Takto má návštěvník jedinečnou 
možnost pozorovat stromy 
v různých úrovních. Ve vrcholu 
věže je dvoupatrová ocelová plo-
šina, která poskytuje krásný vý-
hled na celý národní park. 
Hlavní nosnou konstrukci věže 
tvoří 16 zakřivených lepených 
lamelových nosníků 
z modřínového dřeva. 
Ztužení zajišťuje v horní oblasti 
hustá síť ocelových diagonál a ve 
spodní části čtyři kříže 
z ocelových válcovaných profilů, 
které jsou ukotveny do dřevě-
ných oblouků. 
Spirálová konstrukce ze dřeva je 
zavěšená na ocelových nosní-
cích, které jsou ukotvené do ob-
loukových nosníků. Výpočet kon-
strukce se provedl podle teorie II. 
řádu. V dřevěných obloukových 
nosnících vzniká normálová síla 
cca 1160 kN a maximální vodo-
rovná deformace věže je cca 15,7 
cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na stavbě spolupracovali: 
Investor 
Die Erlebnis Akademie AG 
Hafenberg 4 
D-93444 Bad Kötzting 
www.die-erlebnis-akademie.de 
 
Architekt 
Josef Stöger 
Weberstraße 14 
D-94513 Schönberg 
www.architekt-stoeger.de 
 
 
 
 

 

 
Projektování, statika a prove-
dení konstrukce 
WIEHAG GmbH 
Linzer Straße 24 
A-4950 Altheim 
www.wiehag.com 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28 
12000 Praha 
www.dlubal.cz  

 

„Na základě vejcovitého tvaru 
musel být vybrán program pro 
prostorové příhradové kon-
strukce. Pro firmu WIEH AG se 
jím stal program RSTAB od fir-
my Ing. Dlubal Software, který 
byl vybrán jako nejvhodnější 
pro takovouto úlohu“ řekl Di-
pl.-Ing. (FH) Ralf Kolm (firma 
WIEH AG), autor statického vý-
počtu. 

 

Celková konstrukce v RSTABu 

 

Věž z ptačí perspektivy 

 
Pohled do vnitra věže 



 

Nové filtrační zařízení elek-
trárny v Medupi v Jižní Africe. 
 
Jihoafrický dodavatel energie Eskom 
staví v Medupi, 400 km severně od 
Johannesburgu, jednu z největších 
tepelných elektráren na světě. Má 
výkon 4 800 MW a skládá se ze šesti 
bloků po 800 MW. Elektrárna bude 
vybavena nejmodernějším filtrovacím 
zařízením, využívaným ke snížení 
prašnosti. Modulové konstrukce 
bloků filtračního zařízení jsou spojeny 
do 12 konstrukcí, v každé z nich je 14 
prvků, každá jednotka je ze dvou 
prvků (dvojité krabice). Šest filt-
račních zařízení je podepřeno nosníky 
a sloupy, každá z nich má rozměry: 

šířka: 36 m 
délka: 48 m 
výška: 27 m 

Každá jednotka je připojená k bloku 
elektrárny. 
 
Návrh v programu RFEM 
 
Německá technická kancelář Prof. 
Schmidt & Partner, dlouholetý 
zákazník společnosti Dlubal, byla 
pověřena firmou Balcke-Dürr 
vyrábějící průmyslové filtrovací 
systémy, aby provedla statický 
výpočet a návrh filtrovacího zařízení 
včetně přívodních a odvodních 
plynových potrubí, nosné konstrukce 
a schodiště. Nosná konstrukce má 
celkové rozměry š/d/v = 18/48/27 m a 
byla vložená do programu RFEM. 
Inženýři věnovali zvláštní pozornost 

dodržení jihoafrických stavebních 
norem a předpisů a také použití 
speciálních průřezů. Zde velmi 
pomohla rozsáhlá databáze profilů 
programu RFEM. Dále byla 
konstrukce staticky a dynamicky 
posouzena, včetně různých 
teplotních stavů a zatížení pro 
seismické účinky. Výpočetní model se 
skládá z 5021 uzlů, 809 ploch, 179 
průřezů a 8909 prutů. Výstavba 
konstrukce pravděpodobně začne na 

jaře nebo v létě roku 2011. 
 
Na stavbě se podíleli: 
 
Investor 
Eskom Enterprises 
Sandton / Jihoafrická republika 
www.eskom.co.za 
 
Návrh nosné konstrukce 
Prof. Schmidt & Partner 
Büro für Konstruktiven Ingenieurbau 
Kruppstraße 98 
D-45145 Essen, Německo  
www.p-s-p.de 
 
Hlavní dodavatel 
Hitachi Power AFRICA Pty Ltd. 
www.hitachi-power.co.za 
 
Sub – dodavatel 
Balcke-Dürr GmbH 
Ratingen, Germany 
www.balcke-duerr.de 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28, Praha 
Tel: +420 221 590 196 
info@dlubal.cz 
www.dlubal.cz 
 

Řez konstrukcí v místě osy D 

Průběh deformací konstrukce filtračního zařízení v programu RFEM 



 

 

Montáž zastřešení Centre Georges Pompidou-Metz 

Prostorový model se spočtenými výsledky v programu RSTAB 

Dřevěné zastřešení Centrum 
Georges Pompidou-Metz  
 
V květnu 2010 bylo otevřeno no-
vé centrum Georges Pompidou-
Metz, které vzniklo jako pobočka 
stejnojmenného muzea součas-
ného umění v Paříži. Autorem 
architektonického návrhu centra 
Georges Pompidou-Metz je ja-
ponský architek Shigeru Ban ve 
spolupráci s Jean de Gastines Ar-
chitectes. Autoři se při svém ná-
vrhu inspirovali tradičním čín-
ským slamákem, u něhož je slá-
ma spletena ve třech různých 
směrech a vytváří pravidelnou 
soustavu šestiúhelníků a trojú-
helníků. Obrovský klobouk o 
rozměrech 100m x 100m protí-
nají tři velké na sobě ležící žele-
zobetonové roury. Centrální vr-
chol klobouku tvoří šestiúhelní-
ková ocelová věž.  
 
Dřevěná konstrukce zastřešení se 
skládá z vícevrstvých křížících se 
pásů, které jsou vyrobeny z lame-
lových nosníků. Spojení jednotli-
vých nosníků v jejich křížení je 
provedeno pomocí předpjatých 
závitových tyčí a talířových pru-
žin, které zajistí přenos namáhání 
ve spojích prostřednictvím tření. 
Paralelně vedoucí nosníky jsou 
navzájem spojeny pomocí pře-
kližky a svorníků a tvoří Vierende-
lovy nosníky s poddajným spoje-
ním. Na dřevěné konstrukci je 
položená vodonepropustná PTFE 
folie ze skelných vláken krytá te-
flonem. 
 
Statický výpočet dřevěné kon-
strukce zastřešení obsahující cca. 
41 000 prutů vypracovala firma 
SJB.Kempter.Fitze AG. Použila k 
tomu program RSTAB firmy Ing. 
Software Dlubal s přídavnými 
moduly TIMBER pro posouzení 
dřevěných prutových prvků, 
modul DYNAM pro dynamickou 
analýzu a RSBUCK pro stabilitní 
analýzu. Pro výpočet vnitřních sil 
v jednotlivých prvcích a jejich 
spojích byl vytvořen podrobný 
prostorový model dřevěné kon-
strukce včetně všech dílčích sou-
částí. Kromě konstrukce zastře-
šení bylo potřeba zpracovat také 
zjednodušený model podpůrné 
ocelové a železobetonové kon-

strukce, aby se zohlednilo jejich 
vzájemné spolupůsobení. Pro 
přesnější stanovení zatížení kon-
strukce byla provedena řada mě-
ření ve větrném tunelu CSTB 
(Centre scientifique et technique 
du bâtiment). Kromě běžných 
zatížení vlastní tíhou, užitným 
zatížením a zatížení teplotou se 
při výpočtu uvažovalo celkem 96 
zatěžovacích stavů zatížení vě-
trem, 80 zatěžovacích stavů od 
zatížení sněhem a výsledné 
membránové zatížení. Kromě 
návrhu dřevěné konstrukce byl v 
programu RFEM proveden výpo-
čet 216 ocelových prvků sloužící 
k ukotvení dřevěné konstrukce. 
 
Na stavbě se podílely tyto firmy: 
 
Investor 
Město Metz 
www.metzmetropole.fr  
 

Architekt 
Shigeru Ban Architects Europe ve 
spolupráci s Jean de Gastines Ar-
chitectes 
 
Generální dodavatel stavby 
Demathieu & Bard 
 
Dodavatel dřevěné konstrukce 
Holzbau Amann GmbH 
www.holzbau-amann.de  
 
Návrh dřevěné konstrukce 
SJB.Kempter.Fitze AG 
www.sjb.ch  
 
Software 
Dlubal Software s.r.o.. 
www.dlubal.cz 
 



 

Největší prostorová příhra-
dová konstrukce na světě rea-
lizovaná v RSTABu  
 
Výpočet konstrukce střechy o ploše 
více jak 195.000 m2 se softwarem 
firmy Ing. Software Dlubal 
Na největším přirozeném ostrově 
Spojených arabských emirátů, Al 
Yas Island, který slouží jako 
rekreační středisko, vznikl Ferrari 
World Theme Park. Koncepce 
návrhů od londýnské 
architektonické kanceláře Benoy 
obsahuje vedle závodní dráhy 
Formule 1 také 300.000 m2 prostoru 
nákupních zón, možností 
ubytování, přístavu, ale také 
luxusních hotelů a dvě golfová 
hřiště. Projekt se zhotovuje ve dvou 
fázích – fáze jedna byla dokončena 
v roce 2009, fáze dvě bude podle 
prozatímních návrhů dokončena 
v roce 2014.  
Ferrari World Theme Park je 
zastřešený obrovskou střechou. 
Celá konstrukce střechy o ploše 
195.000 m2 je tvořena prostorovými 
příhradovými konstrukcemi 
systému MERO. S celkovým počtem 
více jak 170.000 prutů a 42.200 uzlů 
je možné tuto konstrukci označit 
jako největší dosud postavenou 
prostorovou příhradovou 
konstrukci. 
 

 
3D Vizualizace Ferrari World Theme Parku 
(Benoy Architects) 

 
Při modelování se celá konstrukce 
rozdělila do třech dílčích částí: 
vnitřní jádro, hlavní konstrukce a 
troje vnější „kleště“. 
Jádro se skládá z prutové kon-
strukce se 4.025 uzly a 13.346 pruty. 
Pro statický výpočet bylo vytvořeno 
15 zatěžovacích stavů (ZS), 89 
skupin ZS a  
2 kombinace ZS. 
Hlavní konstrukce o rozměrech  
353 m x 350 m x 43 m je tím 
největším a nejnáročnějším 
konstrukčním dílem. Nosnou 
konstrukci tvoří 21.433 uzlů a 
87.102 prutů. Jako materiál pro 

ocelové trubky byla vybrána ocel 
S 355 s mezí kluzu 360 MPa. 
Maximální průměr ocelových 
podpor je 1016 mm.  
Při modelování se použila pouze 
jedna ze tří konstrukcí „kleště“ 
z důvodu opakování se. Proto vznikl 
relativně přehledný výpočetní 
model z 5.687 uzlů a 22.828 prutů. 
 

 
Deformace dílčí části konstrukce v RSTABu 6 

 

 
Hlavní konstrukce 

 
Koncepci vyhodnocení tvoří 26 ZS, 
74 skupin ZS a 2 kombinace. 
Výpočet prostorové příhradové 
konstrukce MERO se provádí 
běžnými prostředky statiky pro 
prostorové nosníky s kloubovými 
uzlovými body. 
Návrh uzlů a prutů je řízen povo-
lením MERO, které se odkazuje na 
normu DIN 18800. 
 

Prostorové příhradové konstrukce 
mohou způsobit pro odpovídající 
podepření dvouosý přenos zatížení. 
Tímto se jasně redukují ve srovnání 
s rovnými nosníky deformace a 
vnitřní síly v prutech, se kterými 
vzniká lehčí a tím i hospodárnější 
konstrukce.  
Ferrari World Theme Park se vy-
počítal pomocí programu RSTAB, 
neboť se v něm dá manipulovat 
s tak velkým počtem prutů.  
Firma Mero-TSK využívá RSTAB již 
rok jako svůj statický program. 
K vytvoření geometrie dodala firma 
Mero-TSK svůj vlastní vývojový pre-
procesor, který zajistil vytvoření 
modelu pomocí dat v DXF formátu 
a řezů v rozhraní RS-COM. RSTAB 
umožňuje načítat široký výběr míst 
řezů, ale také podklady z programu 
CAD a umožní také výsledky sta-
tického výpočtu exportovat do kon-
strukčních nebo výpočetních pro-
gramů. Často je využíván k tomuto 
účelu MS-Excel. 
Prostřednictvím otevřené architek-
tury RSTABu je možné integrovat 
tento statický software do procesu 
plánování. Zvláštní výzvou byla ve-
likost stavby tohoto projektu. 
Díky velmi dobré kooperaci mezi 
firmou Ing. Software Dlubal s.r.o. a 
spolupracovníky z firmy Mero-TSK 
mohly být rychle a individuálně 
odstraněny případné problémy, 
které hrají u konstrukcí s běžným 
počtem prutů velmi malou roli. 
S výstavbou střechy se začalo roku 
2008. 
 
Dlubal Software s.r.o. 
http://www.dlubal.cz 
 



 

 

Novostavba bio-elektrárny 
firmy Schilling GmbH. 

 
Ve švábském městě Schwendi 
stojí nejmodernější elektrárna, 
která vyrábí energii z odpadu. 
Podle návrhu milánského archi-
tekta Matteo Thun vznikla archi-
tektonicky náročná konstrukce 
z železobetonu, oceli a dřeva. 
 

 
Fotografie konstrukce bioelektrárny 

 
Budova elektrárny s napojenými 
sklady se skládá ze skleněného 
obvodového pláště se zavěše-
nými dřevěnými nosníky a prů-
běžným balkónem. 
Konstrukce je založena na páso-
vých základech. Konstrukce oce-
lového skeletu, která nese ještě i 
jeřábovou dráhu, je provedena 
v modulu 5,4 x 5,4 m a vnější 
rozměry celé konstrukce jsou 
21,6 x 21,6 m. 
Kupolová střecha se skládá 
z lepených nosníků. Tato více jak  
24 m vysoká stavba má průměr  
cca 36 m. 
 

Plánování v časové tísni 
 
Projektování nosné konstrukce 
se provedlo ve spolupráci s inže-
nýrskou firmou Baur a místní in-
ženýrskou firmou Guter.   
Plánování se provádělo v časové 
tísni. Začátek plánování byl 
v lednu 2007 termínem dokon-
čení stavby v červenci 2008. 
 

Statický model v RSTABu 
 
Modelování se provedlo jako 3D 
model v RSTABu. Model se skládá 
z cca 1000 uzlů, 2000 prutů, 54 
průřezů a 4 materiálů. Hmotnost 
konstrukce je zhruba 225 tun. 
Prostřednictvím prostorového 
modelu se pochopilo reálné pů-
sobení nosníku (vně ležící balkó-
ny jako disky, tlakové a tahové 

prstence v oblasti střechy, svislé 
a vodorovné ztužení, ale také 
vodorovné napojení na pevnou 
stavbu pomocí spřaženého nos-
níku). 
Výpočet nosné konstrukce se 
provedl podle teorie druhého 
řádu s definováním imperfekcí. 
 

Použití dalších modulů 
 
Vedle RSTABu přišly vhod i ná-
sledující moduly: 

- STEEL 

- RSIMP 

- LTB 

- FE-LTB 

- EL-PL 

- RSBUCK 

- TIMBER 
 
Na stavbě se podílely tyto firmy: 
 
Investor 
Bio Kraftwerk Schilling GmbH 
Schillingstraße 22 
D-88477 Schwendi 
www.schilling-holz.de 
 
Architekt 
Matteo Thun 
Via appiani 9 
I-20121 Milano 
www.matteothun.com 
 
 
 
 

Návrh energetického systému 
Gammel Engineering 
An den Sandwellen 114 
D-93326 Abensberg 
www.gammel.de 

 
Prováděcí dokumentace a sta-
vební dozor 
Ingenieurbüro Rudolf Baur 
D-88489 Wain 
Poststraße 54 
www.ingenieurbuerobaur.de 

 
Návrh nosné ocelové a dřevě-
né konstrukce 
Ingenieurbüro Georg Guter 
D-88480 Stetten 
Uhlandring 22 
Georg.Guter@t-online.de 
 
 
Software Dlubal je mezinárodně 
používaný a rozšířený a umožňu-
je tak jednoduchý a technicky 
náročný výpočet. 
RSTAB slouží jako program pru-
tových konstrukcí, který vyhovu-
je i statice se zřetelem na pro-
gramové standarty nových tech-
nických postojů. 
 
Dlubal Software s.r.o. 
Tel.: +420 221 590 196 
http://www.dlubal.cz 
 



  

První část Science Parku  
v rakouském Linci 
 
Se Science parkem se rozroste uni-
verzita Johannese Keplera o pět 
dalších objektů. V dubnu 2005 byla 
vyhlášená soutěž rozvoje měst, 
kterou nakonec vyhráli architekti ze 
společnosti Caramel Architekten. 
Inženýři ze společnosti Werkraum 
Wien měli na starosti statický 
výpočet pro všech pět stavebních 
částí parku. Využili k tomu software 
Dlubal. Následující detailnější popis 
se týká pouze stavebního objektu 
první části, to je stavba, která je již 
dokončena. Jedná se o železo-
betonovou rámovou konstrukci, 
která je dlouhá cca 150 m a její šířka 
je proměnná od 20 do 26 m. kon-
strukce má hluboký sklep, který 
slouží jako podzemní garáže. V 
prvním patře jsou např. laboratoře. 
Horních pět pater poskytují prosto-
ry pro kanceláře. Konstrukce se 
skládá z železobetonových desek, 
které představují podlaží a z prefab-
rikovaných sloupů vytvořených z 
torkretového betonu. Celý kon-
strukční systém je vyztužen čtyřmi 
železobetonovými jádry. 
Obzvláště pozoruhodné je to, že 
první patro nemá žádné sloupy v 
podlahové ploše. Umožňuje to da-
né uspořádání zavěšených oce-
lových nosníků. Posouzení kon-
strukce prostorového rámu bylo 
provedeno podle evropských no-
rem Eurokód 2 s rakouskou národní 
přílohou (ÖNORM). Dále byla kon-
strukce posouzena v přídavném 
modulu RF-CONCRETE. Nejprve by-
la konstrukce vymodelovaná po-
mocí návrhového softwaru Rhinoc-
eros, poté se data importovala do 
programu RFEM přes DXF rozhraní, 
takto mohla být vytvořena nosná 
konstrukce a po doplnění zatížení 
také spočítaná a navržená.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Na stavbě se podíleli: 
 
Majitel stavby 
Bundes Immobilien Gesellschaft 
Prunerstraße 5 
A-4020 Linz 
www.big.at 
 
Architekt 
Caramel Architekten ZT GmbH 
Schottenfeldgase 60/36 
A-1070 Wien 
www.caramel.at 
 
Dodavatel 
STRABAG AG 
Salzburger Straße 323 
A-4021 Linz 
www.strabag.at 
 

 
 
Statický návrh 
Werkraum Wien Ingenieure ZT-
GmbH 
Mariahilferstraße 115/13 
A-1060 Wien 
Tel.: +43 1 596 27 81 
Fax: +43 1 596 27 82 
www.werkraumwien.at 
 
Software 
Dlubal Software s.r.o. 
Anglická 28 
120 00 Praha2 
Tel: +420 221 590 196 
info@dlubal.cz 
www.dlubal.cz 
 

Inženýr Florian Stockert ze 
společnosti Werkraum Wien 
řekl:  „Použití MKP programu 
Dlubal bylo pro nás velkou 
výhodou. Úpravy konstrukce 
se dají rychle vložit a veškeré 
změny se zobrazí okamžitě. „ 

Model konstrukce 1. části Science Parku v programu RFEM 

Stavební práce na budově 1. části Science Parku 
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