
1 0 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 2 / 2 0 1 3

Jiří Stráský

Příspěvek připomíná práci velkého švýcarské-

ho inženýra, který je především znám jako 

autor pozoruhodných skořepinových konstruk-

cí. ❚ This paper reminds us of work of a great 

Swiss engineer, who is – first of all – known as 

the author of remarkable shell structures.

V  roce 2009 zemřel Prof.  Dipl.  Ing.   

Heinz Isler, Dr.h.c., podle jehož projek-

tů bylo postaveno více než 1 500 sko-

řepinových konstrukcí. Navrhoval krás-

né a úsporné stavby (obr. 1), které byly 

vyvinuty na základě modelových zkou-

šek. Prof.  Isler tyto konstrukce nejen 

projektoval, ale také se významně po-

dílel na  jejich realizaci a na ověření je-

jich funkce za provozu. Jeho konstruk-

ce mají originální tvar, jsou velmi úspor-

né a vyžadují minimální údržbu. 

Jeho filozofie navrhování a především 

jeho konstrukce jsou popsány v  řadě 

knih a publikací [1], [3], [4], [8], [9], [10], 

mimo jiné také v  knize profesora Bi-

llingtona „The Tower and the Bridge – 

The New Art of Structural Engineering” 

[2]. Podle Billingtona tento termín vy-

stihuje konstrukce, které v sobě kom-

binují architektonickou krásu s  kon-

strukční efektivitou, kterou představuje 

minimální spotřeba materiálu. A  inže-

nýři, kteří tyto konstrukce vytváří, jsou 

structural artists – umělci navrhující 

konstrukce.

Heinz Isler patří mezi přední inženýry 

– umělce, kteří svými pracemi [6], cit-

livým přístupem k  životnímu prostředí 

a svými životními postoji ovlivnili gene-

race inženýrů. Proto je vhodné připo-

menout jeho přístup k navrhování a je-

ho významné práce. Jeho filozofii lze 

shrnout do třech bodů:

• jednoduchost a skromnost prostřed-

ků,

• čistota konceptu,

• preciznost provedení.

Je všeobecně známo, že řetěz ne-

bo lano zavěšené mezi dvěma body 

a zatížené vlastní tíhou zaujme tvar ře-

tězovky a  je namáháno jen tahem. Při 

stejném zatížení je obrácená řetězov-

ka namáhána jen tlakem. Použití obrá-

cené řetězovky pro návrh tvaru oblou-

ku bylo známo již koncem sedmnác-

tého století. 

Britský vynálezce, filozof a  architekt 

Robert Hooke použil tento princip v ro-

ce 1670, když radil svému příteli Siru 

Christopherovi Wrenovi při přestavbě 

St. Paul’s Cathedral v Londýně. V roce 

1748 použil tento princip také Giovanni 

Poleni při zjišťování příčin výskytu trhlin 

v kupoli St. Peter v Římě. Antoni Gau-

dí použil tento princip také při návr-

hu krypty kostela Colonia Güell, Santa 

Coloma de Cervelló, poblíž Barcelony 

postavené v letech 1898 až 1914 a při 

návrhu dalších staveb [1]. 

Stejný princip využil Heinz Isler v pa-

desátých letech minulého století při ná-

vrhu prostorových skořepin. V  minu-

lém století nahradili inženýři kamenné 

anebo cihelné kopule a  klenby štíhlý-

mi betonovými skořepinami. Jejich tvar 

však odvozovali od známých ploch de-

finovaných jednoduchými matematic-

kými vzorci. Např. Torrojova tržnice Al-

geciras postavená v  Andalusii v  roce 

1933, anebo Nerviho Palazzetto dello 

Sport, postavený v Římě v  roce 1957 

měly tvar segmentu kruhové kopu-

le (koule) a Candelův Los Manantiales 

Restaurant postavený v  Mexico City 

v roce 1957 je sestaven z osmi vzájem-

ně spojených skořepin tvaru hyperbo-

lického paraboloidu, situovaných nad 

kruhovým půdorysem [2], [11].

Změnu přinesl v září roku 1959 Heinz 

Isler, který ve  svém příspěvku „New 

Shapes for Shells“ (Nové tvary sko-

Obr. 1 Zahradní centrum Bürgi, Camorino 

❚ Fig. 1 Bürgi Garden centrum, Camorino

Obr. 2 Volné tvary skořepin ❚ 

Fig. 2 Shells’ free shapes

Obr. 3 Skořepina tvaru polštáře, a) sestavení 

modelu, b) nafouknutý model, c) princip 

řešení ❚ Fig. 3 Bubble shell, a) model 

assembly, b) inflated model, c) principle 

solution

Obr. 4 Skořepina tvaru polštáře – typické 

uspořádání ❚ Fig. 4 Bubble shell – typical 

arrangement
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řepin) [5], prezentovaném na  prvním 

kongresu nově vytvořené organiza-

ce International Association for Shell 

Structures (IASS) v  Madridu, přibliž-

ně na padesáti řádcích a devíti obráz-

cích stručně popsal inovativní metodu 

pro nalezení (form finding) složitějších 

skořepin volných tvarů (free-form): vol-

ně tvarovaného kopce (freely shaped 

hill), membrány pod tlakem (membra-

ne under pressure) a  obrácené zavě-

šené textilie (hanging cloth reversed). 

Příspěvek ukončil obrázkem obsahu-

jícím 39 náčrtků konstrukcí a zkratkou 

„etc.“ (atd.) poukazující na  nekonečné 

množství dalších možných tvarů sko-

řepin (obr. 2).

A co víc, popsaný postup demonstro-

val na příkladech řady skořepin posta-

vených nad více než 11 000 m2. Princip 

volně tvarovaného kopce vycházející 

z principu stability svahů použil při ná-

vrhu atomového krytu z prostého beto-

nu schopného přenést tlak 600 kN/m2. 

Principu membrány pod tlakem využil 

při návrhu skořepin tvaru polštáře, kte-

ré jsou také nazývané bublinové sko-

řepiny (bubble shells). Tyto skořepiny 

obdélníkového půdorysu jsou převáž-

ně navrhovány pro průmyslové objekty. 

Princip hledání tvaru skořepiny pomocí 

zavěšené textilie využil u řady sportov-

ních a výstavních konstrukcí.

Po  nalezení tvaru vždy funkci kon-

strukce ověřoval na  modelech. Prin-

cip nalezení tvaru posledních dvou ty-

pů konstrukcí, jejich ověření na mode-

lech a realizace popíšeme dále.

SKOŘEPINY TVARU 

POLŠTÁŘE (BUBBLE 

SHELLS)

Inspirací pro návrh konstrukce dvo-

jí křivosti nad obdélníkovým půdory-

sem byl nafukovací polštář. Aby mo-

hl takovouto konstrukci navrhnout, vy-

tvořil jednoduchý model. Mezi dřevěný 

rám a  tuhou podložku vložil gumovou 

membránu. Tlakem vzduchu, vháně-

ného podobně jako při nafukování ko-

la, se gumová membrána zdeformova-

la do ekonomického tvaru (obr. 3). Pro-

tože guma není schopna přenášet tlak 

ani ohyb, je membrána namáhána jen 

tahem. Pro opačné zatížení bude kon-

strukce namáhána jen tlakem. Tvar 

konstrukce lze pak jednoduše zafixovat 

jejím sádrovým odlitkem. Po  pečlivém 
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Obr. 5 Skořepina tvaru polštáře – předpětí 

okrajového nosníku, a) půdorys rohu, b) příčný 

řez ❚ Fig. 5 Typical bubble shell – 

prestressing of the edge girder, a) plan of the 

corner, b) cross section

Obr. 6 Skořepina tvaru polštáře – typické 

uspořádání haly ❚ Fig. 6 Bubble shell – 

typical arrangement of the hall

Obr. 7 Střecha haly Moser AG, Lysach, 

a) řez B-B, b) řez C-C, c) řez A-A, 

d) půdorys ❚ Fig. 7 Roof of the Moser 

AG hall, Lysach, a) section B-B, b) section 

C-C, b) section A-A, d) plan

Obr. 8 Střecha haly Moser AG, Lysach ❚ 

Fig. 8 Roof of the Moser AG hall, Lysach

Obr. 9 Distribuční centrum COOP, Wagen bei 

Olten, a) řez A-A, b) půdorys 

❚ Fig. 9 COOP distribution centre, Wagen 

bei Olten, a) section A-A, b) plan

Obr. 10 Distribuční centrum COOP, Wagen 

bei Olten – skruž skořepiny ❚ 

Fig. 10 COOP distribution centre, Wagen bei 

Olten – falsework
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změření odlitku získal Prof.  Isler tvar 

skořepiny, který dále ověřil na modelu 

konstrukce postavené z  polyesterové 

pryskyřice.

V modelu tlak vzduchu působí kolmo 

na plochu membrány, která je okrajo-

vým rámem pevně připojena k  pod-

ložce bránící jejímu vodorovnému po-

sunu. Ve skutečnosti působí tíha kon-

strukce vždy svisle a  podpěry nejsou 

neposuvné. 

Pokud je vzepětí skořepiny malé, lze 

rozdíl mezi svislým zatížením a  zatí-

žením kolmým na  membránu zane-

dbat. Měření deformací a  reakcí mo-

delů konstrukcí na  modelech kon-

strukcí pak prokázaly, že 90 % zatíže-

ní je přenášeno v rozích skořepiny a je-

nom 10 % na okrajích. Tato skutečnost 

umožnila konstrukci dále zjednodušit.

Skořepina je po  obvodu podepřena 

nízkými nosníky, které přenáší zatížení 

do  rohů podepřených sloupy (obr.  4). 

Nosníky, včetně rýhy sloužící pro od-

vodnění, mají výšku přibližně rovnou 

1/25 jejich rozpětí. Aby se omezily de-

formace skořepiny, jsou nosníky pře-

depnuty parabolickými kabely, jejichž 

radiální síly vyrovnávají svislé reakce.

Po celé ploše má nalezený tvar sko-

řepiny stejnou křivost, jen v  rozích je 

křivost opačná. Protože změna křivos-

ti vyvolává koncentrace namáhání, by-

ly rohy konstrukce zaobleny. Opačná 

křivost a  koncentrace namáhání tak 

byly jednoduše odstraněny. Zaoblení 

pak také umožnilo jednoduché kotvení 

předpínací výztuže (obr. 5). 

Vznikl tak standardní typ konstruk-

ce, z kterého bylo možné sestavit va-

riabilní zastřešení nad jakýmkoliv pů-

dorysem (obr. 6). Jednotlivé skořepiny 

byly navrženy pro rozpětí 22 až 59 m. 

Vnitřní sloupy sestav skořepin byly na-

vrženy s odvodňovacími rourami odvá-

dějícími vodu do kanalizace. Skořepiny 

do rozponu 25 x 25 m byly ve vrcholu 

doplněny světlíkem průměru 5 m, vět-

ší skořepiny byly doplněny čtyřmi ane-

bo více světlíky. Světlíky je možné nad-

zdvihnout, a  tak slouží nejen k  osvět-

lení prostoru pod skořepinou, ale ta-

ké k  jeho odvětrávání. Skořepiny by-

ly betonovány do ztraceného bednění 

z  polystyrenových panelů, které sou-

časně tvoří tepelnou izolaci. Pane-

ly byly osazeny s  háky zakotvenými 

ve  skořepině. Povrch betonu byl, ja-

ko u  většiny Islerových skořepin bez 

hydroizolace. Skořepiny do  rozponu 

25 x 25 m mají tloušťku 80 mm, sko-

řepiny většího rozponu mají tloušťku 

100 mm.

V letech 1956 až 1998 bylo postave-

no 757 Bubble Shells. Z řady konstruk-

cí uvádíme dvě. První byla postavena 

pro firmu Moser AG v Lysachu, druhá 

pro firmu COOP ve Wagenu bei Olten.

Střecha haly Moser AG, Lysach, 

1964

Konstrukce je sestavena z deseti sko-

řepin půdorysného rozměru 22 x 22 m 

(obr.  7). Skořepiny jsou uspořádány 

ve dvou řadách. Vždy 2 x 2 skořepiny 

jsou monoliticky spojeny. Oproti typic-

kým konstrukcím jsou podélné ztužují-

cí nosníky zesíleny a mají krátkou kon-

zolu podpírající kolejnice jeřábové drá-

hy nosnosti 5 t (obr. 8). Konstrukce cel-

kové plochy takřka 500 m2 má jenom 

čtyři vnitřní sloupy podpírající jak sko-

řepiny, tak i  jeřábové dráhy s rozpětím 

22 m.

COOP, Wagen bei Olten, 1960

Největší Islerova „Bubble Shell“ byla 

postavena pro distribuční centrum fir-

my COOP. Skořepina tloušťky 100 mm 

zastřešuje obdélníkový půdorys o  roz-

měrech 54,6  x 58,8  m (obr.  9 a  10). 

Skořepina o  vzepětí 9  m je ztuže-

na okrajovými nosníky podporovaný-

mi šesti sloupy. Vytváří volný prostor 

nad půdorysem plochy větším než 

3  200  m2, do  kterého zajíždí vagony 

vlaků. Prostor pod skořepinou je osvět-

len sedmnácti kruhovými světlíky. 

S ohledem na rozměry skořepiny by-

lo nutno ověřit její stabilitu na modelu 

konstrukce postavené v měřítku 1 : 50. 

Na  základě výsledku testů je skoře-

pina v  místě jejího vetknutí do  okra-

jových nosníků zesílena na  150  mm. 

Světlíky o průměru 4,5 m, které před-

stavují 4  % plochy skořepiny, jsou 

uspořádány tak, aby tlakové čáry dia-

gonálně spojující rohy skořepiny byly 

spojité.

SKOŘEPINY VOLNÉHO TVARU 

(FREE FORM SHELLS)

Princip hledání tvaru skořepiny pomo-

cí obrácené zavěšené textilie (hanging 

cloth reversed) demonstroval Heinz Is-

ler na mezinárodním semináři organizo-

vaném Morphology Group IASS, kte-

rý se konal v roce 1994 ve Stuttgartu. 

Nejdříve na pevnou podložku se čtyř-

mi sloupky zavěsil textilii. Potom v měl-

ké misce namíchal samozhutnitelnou 

polyesterovou pryskyřici a textilii do ní 

ponořil. Po chvíli ji jemně vyzdvihl. Tex-

tilie se pod tíhou pryskyřice defor-

movala a  zaujala výslednicový tvar 

(obr.  11). Ultrafialovým zářením pak 

urychlil tuhnutí pryskyřice.

9 10
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Podobným způsobem může být hle-

dán tvar konstrukce v  zimě, kdy se 

mokrá textilie nechá zmrznout. Je sa-

mozřejmé, že najít správný tvar není 

jednoduché. Při hledání tvaru je nut-

no zohlednit modelovou podobnost 

a  velikost vodorovných sil v  podepře-

ní. Mimo praktické zkušenosti s vytvá-

řením modelů a jejich následného mě-

ření, je nutné mít cit pro estetiku kon-

strukcí a mít zkušenosti s jejich static-

kým chováním. Proto byly v  kanceláři 

Prof.  Islera archivovány veškeré vý-

vojové modely, které soužily k  hledá-

ní tvarů a  k  optimalizaci konstrukční-

ho řešení.

Při návrhu konstrukcí byly modely 

v husté ortogonální síti několikrát mě-

řeny a  změřené hodnoty byly ve  vel-

kém měřítku vyneseny. Pokud změře-

né hodnoty nevytvořily hladkou křiv-

ku, upravovaly se tak, aby plocha mě-

la hladký, spojitý průběh.

Hledání tvaru skořepiny byl první 

krok. Potom následovalo ověření pů-

sobení konstrukce na modelech, návrh 

skruže a bednění, vyztužení, technolo-

gie betonáže a dlouhodobé sledování 

skořepiny. Modely konstrukcí byly pře-

vážně navrhovány z polyesterové prys-

kyřice (obr.  12). V  souladu s  modelo-

vou podobností byly modely zatěžová-

ny přes dřevěné podložky rovnoměrně 

umístěné na povrchu modelu.

Z  řady realizovaných konstrukcí uvá-

díme zde ty nejzajímavější.

11

13 14

15

12



1 5

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

2 / 2 0 1 3  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

Zahradní centrum Florétites 

Clause SA, St. Appoline, Paříž, 

1965

Na  pozemku situovaném poblíž dálni-

ce chtěla francouzská firma Florétites 

Clause SA postavit atraktivní zahradní 

centrum (obr. 13). Protože vedení firmy 

vidělo předcházející Islerovy skořepiny 

volných tvarů, požádali ho, aby podob-

nou konstrukci postavil i zde.

Isler navrhl konstrukci nad pětiúhel-

níkovým půdorysem s  délkou stran 

25,27  m a  s  diagonálním rozpětím 

41 m (obr. 14). V podepření je vodorov-

ná síla zachycena radiálně uspořáda-

nými předpjatými táhly (obr. 14d).

Skořepina tloušťky 80 mm má v pů-

doryse zakřivené okraje. U  zavěšené 

textilie se tyto okraje deformují opač-

ně, než část skořepiny mezi spojnice-

mi podpěr. Vzniká tak ztužující obruba, 

která je v pohledu velmi štíhlá a přiro-

zeně vytváří ochranu proti dešti ne-

bo stín. Tento originální tvar vyplynul 

ze studia modelů konstrukcí s přímými 

a zakřivenými okraji.

Při projektování Isler přesvědčil 

schvalující stavební úřad, aby místo 

statické analýzy konstrukce, jejíž tvar 

nelze jednoduše matematicky defino-

vat, přijal pro průkaz její bezpečnosti 

výsledky modelového měření. 

Konstrukce měla velký úspěch, a pro-

to podle jeho projektů byly ve  Francii 

postaveny tři další podobné konstruk-

ce. Diagonální rozpětí těchto skořepin 

je od 31 do 46,6 m.

Továrna Kilcher, Rocherswil, 

Solothurn, 1965

Švýcarská firma Kilcher zabývající se 

výrobou izolací, hodlala postavit továr-

nu na pozemku situovaném poblíž no-

vě otevřené dálnice. Také ona chtěla 

postavit stavbu, jejíž konstrukce upou-

tá pozornost uživatelů komunikace. 

Prof. Isler navrhl transparentní skořepi-

nu, jejíž architektonické působení de-

monstroval na modelu. Krása a boha-

tost tvarů, které mohou postupně vi-

dět uživatelé dálnice projíždějící kolem, 

jsou zřejmé ze sady fotografií postup-

ně se otáčejícího se modelu konstruk-

ce (obr. 15). 

Skořepinová konstrukce s  rozpětím 

25,3 x 25,3 m zastřešuje čtvercový pů-

dorys o straně 20 m (obr. 16). Vodorov-

ná síla je zachycena radiálně uspořá-

danými předpjatými táhly. Okraje sko-

řepiny tloušťky 90 mm mají dovnitř za-

křivené okraje. S ohledem na omeze-

ný prostor stavby nemohl Isler zvětšit 

rozpětí skořepiny, a  tak navrhnout její 

optimální tvar. Proto navrhl konstrukci, 

která má výslednicový tvar pro zatíže-

ní dané vlastní tíhou a pro zatížení svis-

lými silami působícími v  rozích čtver-

cových stěn. Tuto sílu vyvodil svislý-

mi předpínacími tyčemi. Skořepina pak 

v místě kotvení tyčí mění křivost. 

Zahradní centrum Bürgi Garden, 

Camorino, 1973

Velmi podobnou konstrukci navrhl 

Prof.  Isler pro zahradní centrum v  Ca-

morinu (obr. 1 a 17). Více volného pro-

storu umožnilo návrh konstrukce větší-

ho rozpětí 27,16 x 27,16 m. Svislé před-

pínací tyče pak bylo možné vypustit.

Čerpací stanice, Deitingen Süd, 

1968

Krásná a  atraktivní skořepina ta-

ké zastřešuje čerpací stanici u  dálni-

ce N1, která spojuje Bern s Zürichem 

(obr. 18). Zastřešení je tvořeno dvěma 

trojúhelníkovými skořepinami situova-

Obr. 11 Hledání tvaru skořepiny – zavěšená textilie ❚ Fig. 11 Form finding – hanging cloth

Obr. 12 Ověření tvaru – statický model ❚ Fig. 12 Form verification – static model

Obr. 13 Zahradní centrum Florétites Clause SA, St. Appoline, Paříž 

❚ Fig. 13 Florétites Clause SA Garden Centre, St. Appoline, Paris

Obr. 14 Zahradní centrum Florétites Clause SA, St. Appoline, Paříž, a) pohled A-A, b) řez 

B-B, c) půdorys, d) podepření skořepiny ❚ Fig. 14 Florétites Clause SA Garden Centre, 

St. Appoline, Paris, a) view A-A, b) section B-B, c) plan, d) shell support

Obr. 15 Továrna Kilcher, Rocherswil, Solothurn – fotografie archiektonického modelu 

❚ Fig. 15 Kilcher Factory, Rocherswil, Solothurn – photos of the architectural model

Obr. 16 Továrna Kilcher, Rocherswil, Solothurn, a) pohled A-A, b) řez B-B, c) půdorys, 

d) řez C-C ❚ Fig. 16 Kilcher Factory, Rocherswil, Solothurn, a) view A-A, b) section B-B, 

c) plan, d) section C-C

Obr. 17 Zahradní centrum Bürgi, Camorino ❚ Fig. 17 Bürgi Garden centre, Camorino
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nými po obou stranách servisní budo-

vy (obr. 19).

Totožné skořepiny tloušťky 90  mm 

vytváří nad trojúhelníkovým půdory-

sem 26 x 31,6 m plochu dvojí křivos-

ti, která jim dává nejen dostatečnou 

únosnost, ale také stabilitu. Podélná 

vodorovná síla je zachycena předpja-

tými táhly probíhajícími servisní budo-

vou. Příčná vodorovná síla je zachy-

cena střešní železobetonovou deskou; 

celková stabilita systému je garantová-

na ztužujícími stěnami budovy.

Aby skruž a  bednění skořepiny bylo 

možné znovu použít, stavěly se kon-

strukce postupně. Proto byly podélné 

předpínací kabely zachycující podél-

nou vodorovnou sílu kotveny v budo-

vě, kde se vzájemně překrývají.

Zastřešení tenisových hal 

a plaveckých bazénů

Jedna z  nejúspěšnějších Islerových 

konstrukcí je skořepina vyvinutá pro 

zastřešení tenisových hal a plaveckých 

bazénů. Tento typ skořepiny byl popr-

vé navržen v roce 1978 pro zastřešení 

tenisových hal v Düdingenu. Zastřešení 

tvoří tři skořepiny půdorysného rozmě-

ru 18,6 x 48,5 m; jejich tloušťka je 90 

až 100 mm. Od té doby bylo po celém 

Švýcarsku postaveno čtyřicet pět po-

dobných konstrukcí (obr. 20).

Návrh těchto skořepin vyžadoval vel-

kou dovednost a zkušenost, protože je 

velmi obtížné navrhnout skořepinu dvo-

jí křivosti nad protáhlým obdélníkem. 

V  tomto případě se obvykle navrhuje 

konstrukce jednoduché křivosti, která 

je ukončená ztužujícím nosníkem pře-

nášejícím zatížení do krajních podpěr.

Islerova konstrukce dvojí křivosti vy-

plynula z  řady modelových měření 

skořepin různých vzepětí. Z  modelo-

vých zkoušek tak vzešel standardizo-

vaný tvar šířek 17,75 a 18,6 m a délek 

48 m. Skruž těchto skořepin tvořil vel-

Obr. 18 Čerpací stanice, Deitingen Süd ❚ Fig. 18 Gas Station, Deitingen Süd

Obr. 19 Čerpací stanice, Deitingen Süd, a) řez A-A, b) půdorys ❚ Fig. 18 Gas station, 

Deitingen Süd, a) section A-A, b) plan

Obr. 20 Tenisová hala v Solothurnu, a) řez A-A, b) řez B-B, c) půdorys, d) podepření skořepiny 

❚ Fig. 20 Solothurn Tennis hall, a) section A-A, b) section B-B, c) plan, d) shell support

Obr. 21 Tenisová hala v Düdingenu – skruž ❚ Fig. 21 Düdingen Tennis hall – falsework

Obr. 22 Tenisová hala v Düdingenu – postupná výstavba ❚ Fig. 22 Düdingen

Tennis hall – progressive erection

18 19
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mi elegantní rošt z lepených dřevěných 

nosníků (obr. 21). Standardizovaný tvar 

skořepin umožnil jejich opakované po-

užití (obr.  22) a  postupnou výstavbu. 

Ztracené bednění skořepin tvořily des-

ky z dřevěné vaty, které současně tvo-

ří tepelnou a zvukovou izolaci. Aby ne-

došlo k oslnění hráčů, jsou haly obvyk-

le osvětleny svítidly rovnoměrně zavě-

šenými nad hracími plochami; kruho-

vé světlíky jsou navrženy jen v prostoru 

mezi nimi.

Podobné konstrukce postavené nad 

čtvercovými půdorysy 32,5  x  32,5  m 

a 35 x 35 m byly také navrženy pro za-

střešení plaveckých bazénů v Heimber-

gu a v Aareparku v Brugg (obr. 23 a 24). 

Zastřešení otevřeného divadla 

v Grötzingenu, 1977

Ve  spolupráci s  architektem Michae-

lem Balzou navrhl Heinz Isler také za-

stření otevřených divadel postavených 

v  Stettenu a  Grötzingenu (obr.  25). 

Skořepina plochy 600 m2 má maximál-

ní rozměry 28 x 42 m. Skořepina tloušť-

ky 90 až 120 mm je podepřena v pě-

ti bodech vzájemně spojených předpja-

tými táhly situovanými pod hledištěm. 

Realizace této skořepiny ukazuje, jak 

elegantní konstrukce volného tvaru 

může být hospodárně navržena. Pro-

tože konstrukce byla vyvinuta ze zavě-

šeného modelu, je namáhána jen tla-

kem. Je tedy velmi štíhlá, a protože je 

bez bez trhlin, má dlouhou životnost.

BETONOVÉ SKOŘEPINY

Jak bylo uvedeno v  úvodu, popsa-

né skořepiny mají výslednicový tvar, to 

znamená, že jsou pro zatížení vlast-

23
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ní tíhou namáhány jen tlakem. Proto-

že všechny skořepiny mají dvojí křivost, 

mají také dostatečnou stabilitu. Jelikož 

tlakové namáhání betonu je jen v  roz-

sahu 1,5 až 3  MPa, jsou deformace 

skořepin velmi malé. Proto i dlouhodo-

bé deformace vyvolané dotvarováním 

betonu jsou minimální.

Protože skořepiny jsou namáhány jen 

tlakem, nevznikají v nich trhliny. To ved-

lo Prof.  Islera k návrhu konstrukcí bez 

hydroizolací. Hutný beton brání pro-

sakování vody, nebrání však prostupu 

páry – tedy volnému dýchání konstruk-

ce. Skořepiny byly vždy betonovány 

do  ztraceného bednění tvořeného te-

pelnou izolací, po  zhutnění se povrch 

betonu vyhladil ocelovým hladítkem 

(rajblíkem). Vystouplé cementové mlé-

ko tak vytvořilo ochrannou vrstvu brá-

nící karbonizaci betonu. V  mikrotrhli-

nách, které vznikly na  povrchu beto-

nu, se časem usadily řasy dále chrá-

nící beton. Vývrty provedené ve  sko-

řepinách po  dvaceti letech provozu 

potvrdily výtečný stav betonu i  před-

poklady návrhu. Jen některé skořepi-

ny, např. skořepina Zahradního centra 

Florétites Clause SA, St. Appoline, Pa-

říž, byly – s ohledem na atraktivitu mís-

ta – natřeny bílou barvou.

Všechny Islerovy skořepiny jsou vy-

ztuženy dvěma vrstvami betonářské 

výztuže, která zajišťuje přenos ohybo-

vého namáhání vyvolaného osamělými 

silami nebo nepředvídaným zatížením.

Je zajímavé, že i dvoupatrová budo-

va, kterou si Isler navrhl pro svoji pro-

jekční kancelář, má plochou střechu 

tvořenou deskou z  předpjatého beto-

nu, která také není chráněna hydroizo-

lací. V průběhu let na ní vzrostla vege-

tace, která spolu s okolní vegetací vy-

tváří přirozenou klimatizaci a příjemné 

pracovní prostředí.

DALŠÍ  PROJEKTY

Mimo popsané konstrukce navrhoval 

Prof.  Isler skořepiny tvaru hyperbo-

lického paraboloidu, skořepinové pří-

střešky, domy a kostely. Zajímavé jsou 

také skulptury, z nichž snad nejzajíma-

vější je skořepina postavená na  bře-

hu Ženevského jezera. Prof.  Isler ta-

ké navrhoval a  vyvíjel průsvitné skoře-

piny z  polyesterové anebo epoxidové 

pryskyřice.

Společně s  architektonickou kance-

láří Günter Behnish and Partners vy-

pracoval Heinz Isler také vítězný ná-

vrh střechy Olympijského stadionu 

v  Mnichově. Spolu s  Prof.  Leonhard-

tem a Prof. Schlaichem se pak podílel 

na jejím konečném řešení.

ZÁVĚR

V současné době mnozí architekti na-

vrhují konstrukce charakterizované na-

prostou volností tvarů odvozených ne 

z  jejich statické funkce, ale z  jejich 

představ. Mluví se o  hledání volných 

tvarů (free form finding) a o  tak zvané 

tekuté architektuře (liquid architectu-

re). Protože tvary těchto konstrukcí ne-

vychází z  jejich statické funkce, navr-

hují se tyto stavby obvykle tak, že se 

vytvoří tradiční nosný systém, na který 

se připevní tvarovaný plášť. Pokud se 

použije tvárný beton, nehledí se na je-

ho spotřebu, ale jen na  tvar konstruk-

ce. Mnohdy se navrhují staticky nelo-

gické konstrukce, jejichž cílem je ohro-

mit a upoutat.

Porovnáme-li tyto konstrukce s  tva-

rově bohatými a současně skromnými 

a  úspornými Islerovými konstrukcemi, 

vidíme jejich nelogičnost. Inženýr Heinz 

Isler navrhoval konstrukce, jejichž tvar 

vychází z  hlubokého pochopení jejich 

působení. Jeho konstrukce jsou hos-

podárné, mají jasnou a čistou koncep-

ci a  jsou precizně provedené. V  jejich 

návrhu vycházel Prof. Isler z charakte-

ristických vlastností betonu, t.j. vysoké 

pevnosti v  tlaku a  jeho plastické tvár-

nosti. Proto je vhodné tyto konstrukce 

dále rozvíjet.

V  roce 1995 měl Prof.  Isler na  br-

něnské fakultě architektury přednášku 

a výstavu svých prací [12]. Podle pro-

spektu distribuovaného na výstavě, Is-

lerovo zastoupení v  České republice 

zajišťují Centroprojekt Zlín a Průmyslo-

vé stavby Zlín. Pokud je však autorovi 

článku známo, Islerovy konstrukce ne-

byly u nás dosud realizovány.

V  rámci řešení projektu Techno-

logické agentury České republiky 

TA02011322: „Prostorové konstrukce 

podepřené kabely a/nebo oblouky“ se 

snažíme skořepinové konstrukce dá-

le rozvíjet [7]. Studujeme je a ověřuje-

me postupy, v  kterých zavěšené mo-

dely z  textilií nahrazujeme zavěšenými 

membránami, které analyzujeme do-

stupnými nelineárními programy.
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Obr. 23 Plavecký bazén Brugg, Aarepark 

❚ Fig. 23 Brugg Swimming pool, Aarepark

Obr. 24 Plavecký bazén Brugg, Aarepark ❚ 

Fig. 24 Brugg Swimming pool, Aarepark

Obr. 25 Střecha otevřeného divadla 

v Grötzingenu, a) pohled A-A, b) půdorys, 

c) řez B-B ❚ Fig. 25 Roof of the open 

theater in Grötzingen, a) view A-A, b) plan, 

c) view B-B


