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Anotace 

Obsahem této bakalá�ské práce je návrh d�ev�ného d�tského h�išt�, jehož hlavním 
konstruk�ním materiálem je rostlé d�evo. Sou�ástí této práce je návrh a statický posudek 
jednotlivých prvk�, dle platných normativních p�edpis�, p�i dodržení bezpe�nostních 
požadavk� pro jednotlivé sestavy, které jsou v této práci rovn�ž uvedeny.     
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Annotation 

The content of this thesis is to design a timber playground, that main structural 
material is solid wood.  A part of this work is the design and static assessment of single 
elements according to valid standards by the compliance with safety requirements for 
individual sets, which are also mentioned in this thesis.  
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Seznam použitého zna�ení

A  plocha pr��ezu [m2] 
Aef  efektivní plocha pr��ezu [m2] 
b  ší�ka pr��ezu [m] 
bef  efektivní ší�ka pr��ezu [m] 
Cdyn sou�initel p�edstavující zatížení vyvolané pohybem (b�hem, dovád�ním, atd.) 

uživatel� v�etn� chování nárazov� zat�žovaného materiálu [-] 
Cr sou�initel zatížení závislý na maximálním úhlu výkyvu �max a na úhlu výkyvu 

� uvažované polohy podle tabulky 3.5.1 [-] 
Cv sou�initel zatížení závislý na maximálním úhlu výkyvu �max a na úhlu výkyvu 

� uvažované polohy podle tabulky 3.5.1 [-] 
d  pr�m�r spojovacího prost�edku [mm] 
D  výška volného pádu [m]
E0,05  hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny [MPa] 
fax,k  charakteristická pevnost na vytažení kolmo v vlákn�m [MPa] 
Fax,Rk  charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prost�edku [kN] 
fax,�,k  charakteristická pevnost na vytažení pod úhlem 	 k vlákn�m [MPa] 
Fax,�,Rk  charakteristická únosnost na vytažení spoje pod úhlem 	 k vlákn�m [kN] 
fc,0,d  návrhová pevnost v tlaku rovnob�žn� s vlákny [MPa] 
fc,0,k  charakteristická pevnost v tlaku rovnob�žn� s vlákny [MPa] 
Fh  horizontální zatížení sestavy [kN] 
fh,k  charakteristická pevnost v otla�ení ve d�ev�ném prvku [MPa] 
fm,d  návrhová ohybová pevnost d�eva [MPa] 
fm,k  charakteristická ohybová pevnost d�eva [MPa] 
fm,y,d  návrhová pevnost v ohybu ve sm�ru osy y [MPa] 
fm,z,d  návrhová pevnost v ohybu ve sm�ru osy z [MPa] 
Fr  výsledné zatížení konstrukce [kN] 
ft,0,d  návrhová pevnost v tahu rovnob�žn� s vlákny [MPa] 
ft,0,k  charakteristická pevnost v tahu rovnob�žn� s vlákny [MPa] 
Ftot,h  úhrnné horizontální zatížení za�ízení uživatelem vyvolané n d�tmi [N] 
Ftot,v   úhrnné vetrikální zatížení za�ízení uživatelem vyvolané n d�tmi [kN] 
fu  pevnost drátu v tahu [MPa] 
Fv  vertikální zatížení sestavy [kN] 
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fv,d  návrhová pevnost ve smyku [MPa] 
fv,k  charakteristická pevnost d�eva ve smyku [MPa] 
Fv,Rk  charakteristická únosnost pro jeden st�ih jednoho spojovacího prost�edku [kN] 
g  tíhové zrychlení [m/s2] 
Gn   celková hmotnost n d�tí [kg] 
Gs  hmotnost výkyvné sestavy [kg] 
h  výška pr��ezu [m] 
h2  délka záv�su [m]
h3  výška sedadla [m]
Ch sou�initel zatížení závislý na maximálním úhlu výkyvu �max a na úhlu výkyvu 

� uvažované polohy podle tabulky 3.5.1 [-] 
I  moment setrva�nosti pr��ezu [m4] 
i  polom�r setrva�nosti [m] 
iz  polom�r setrva�nosti [m] 
k  sou�initel [-] 
kc  sou�initel vzp�ru [-] 
kc,z  sou�initel vzp�ru [-] 
kcr  sou�initel uvažující vliv trhlin [-] 
kcrit sou�initel, který bere v úvahu redukovanou pevnost v ohybu v d�sledku p�í�né 

a torzní nestability [-] 
km sou�initel uvažující redistribuci nap�tí a vliv nehomogenit materiálu v pr��ezu 

[-] 
kmod  modifika�ní sou�initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti [-] 
kz  sou�initel [-] 
l  délka [m] 
L  délka prvku [m] 
Lcr  kritická délka [m] 
lef   ú�inná délka nosníku závislá na podmínkách uložení a uspo�ádání zatížení [m] 
lef  délka vniku hrotu závitové �ásti zmenšená o jeden pr�m�r vrutu [mm] 
Lpr  délka prvku promítnutá do horizontální roviny [m] 
m  st�ední hmotnost dít�te ve stanovené v�kové skupin� [kg] 
My,Ed  návrhový ohybový moment k ose y [kNm] 
My,Rk  charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prost�edku [Nmm] 
Mz,Ed  návrhový ohybový moment k ose z [kNm] 
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n  po�et d�tí na za�ízení nebo �ásti za�ízení [ks] 
n  po�et vrut� p�sobících spole�n� ve spoji [ks] 
NEd  maximální normálová síla [kN] 
nef  ú�inný po�et vrut� [ks] 
qh  horizontální zatížení v p�ímce [N/m] 
qv  vertikální zatížení v p�ímce pro uvažovaný prvek [N/m] 
t1  menší tlouš�ka krajního d�ev�ného prvku [mm] 
Vy,Ed  návrhová posouvající síla ve sm�ru osy y [kN] 
Vz,Ed  návrhová posouvající síla ve sm�ru osy z [kN] 
Wy  modul pr��ezu k ose y [m3] 
Wz  modul pr��ezu k ose z [m3] 
�  sou�initel pro ur�ení kritické délky sloupového prvku [-] 
�c  sou�initel p�ímosti d�eva [-] 
�M   díl�í sou�initel vlastnosti materiálu [-] 
�  štíhlost [-] 
�rel  relativní štíhlostní pom�r [-] 
�rel,m  pom�rná štíhlost v ohybu [-] 
�rel,z  relativní štíhlostní pom�r [-] 
�z  štíhlost [-] 
�k  charakteristická hustota d�eva [kg/m3] 
�  sm�rodatná odchylka p�íslušné v�kové skupiny [kg] 
�m,crit kritické nap�tí v ohybu vypo�tené podle klasické teorie stability s hodnotami 

5% kvantilu tuhosti [MPa] 
�m,y,d  návrhové nap�tí v ohybu k ose y [MPa] 
�m,z,d  návrhové nap�tí v ohybu k ose z [MPa] 
�t,0,d  návrhové nap�tí v tahu [MPa] 
�d,y  návrhové nap�tí ve smyku [MPa] 
�d,z  návrhové nap�tí ve smyku [MPa] 
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1. Úvod 

Vynálezy ke h�e d�tí jsou zde již od pradávna. V prav�ku byly vyrobeny p�edevším 
z p�írodních zdroj�. V dnešní moderní dob� jsme schopni d�tem nabídnout zábavný a 
bezpe�ný prostor na hraní v podob� d�tských h�iš�. Spousta rodin s d�tmi se dnes st�huje do 
m�st a proto je pot�eba zejména tam budovat takováto za�ízení. Mimo jiné také proto, že hra 
d�tí p�ispívá k jejich zdravému vývoji.  

D�tské h�išt� je vymezený prostor pro volný pohyb d�tí a jejich využívání všech 
statických prvk� v rámci možností a kapacity h�išt�. 

Všechny statické prvky h�išt�, které je p�edm�tem bakalá�ské práce, jsou ur�eny pro 
d�ti do 14 let a pro osoby vykonávající dozor d�tí p�i h�e. Všechny �ásti jsou dosp�lým 
zp�ístupn�ny pro pomoc dít�ti p�i p�ípadném úrazu. 
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2. Materiály

2.1 Materiál nosných prvk�

Podkladem pro kapitolu 2.1 jsou internetové zdroje [9], [10] a [12]. 

Nejd�ležit�jší p�i výb�ru materiálu d�ev�ných konstruk�ních prvk� je volit výrobce, 
který své produkty vyrábí z mimost�edových hranol�, protože nosníky vyrobené ze st�edu 
kmene vždy popraskají vlivem p�írodních sil. Velké praskliny jsou d�tem nebezpe�né. Další 
problémy d�ev�ných materiál� jsou prysky�ice na povrchu d�eva, r�zné typy plísní, 
nedostatky povrchu i po opracování a objemové zm�ny. 

Všechny d�ev�né prvky d�tského h�išt� jsou ze smrkového rostlého d�eva t�ídy 
pevnosti C24. Materiálové charakteristiky konstruk�ního d�eva jsou uvedeny v literatu�e [7]. 

Smrkové d�evo má všestrannou použitelnost. Je to vyvážený kompromis ceny a 
užitných vlastností. Je relativn� levné, dob�e se opracovává, je m�kké a p�itom dostate�n�
pružné a houževnaté. Dob�e se lepí a p�ijímá barvu mo�idla.  

Tlaková impregnace d�eva zajiš�uje výrazné prodloužení jeho životnosti. Slouží jako 
dlouhodob� nejspolehliv�jší ochrana proti hnilob�, d�evokazným houbám, plísním a hmyzu. 
Je vhodná pro d�evo v trvalém kontaktu s p�dou a vodou. Je to proces, p�i kterém se 
prost�edek k ochran� d�eva natla�í do d�ev�ného prvku pomocí rozdílu tlaku a podtlaku 
v okolí d�eva a v n�m. B�hem tohoto procesu se do d�eva dostanou anorganické ú�inné látky 
proti hnilob�, d�evokazným houbám a hmyzu. 

Všechny kovové prvky jsou z oceli t�ídy pevnosti S235 a jsou opat�eny antikorozní 
povrchovou úpravou. V dnešní dob� je nejlepší protikorozní ochranou pozinková úprava nebo 
komaxit. 
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2.2 Montovaný syntetický povrch 

Podkladem pro kapitolu 2.2 jsou internetové zdroje [8] a [14]. 

Montované syntetické povrchy mohou být z dlaždic ze sm�si gumového granulátu a 
polyuretanového pojiva. Jsou vyráb�ny nap�íklad lisováním za vyššího tlaku a teploty nebo 
jako sendvi�ové konstrukce (sm�s gumového granulátu a polyuretanového pojiva je vkládána 
do forem bez tlaku a teploty). Tyto systémy jsou pokládány na povrchy z kameniva, asfaltu 
nebo betonu. P�edpokládaná životnost je 10 – 15 let (podle intenzity zatížení) a jsou zcela 
recyklovatelné. Nej�ast�ji jsou používány dílce o tlouš�ce 20 – 80 mm. 

Díky r�zným konstruk�ním detail�m je možno mít v jedné ploše i více variant 
tlouš�ek s r�znými kritickými výškami pádu, což p�ináší velké ekonomické úspory. Výhody 
montovaných syntetických povrch� jsou dlouhodobá životnost, vodopropustnost, tvarová 
stálost, aplikace d�tských motiv�, barevná variabilita, elasticita, bezpe�nost p�i nízkých 
teplotách a nenáro�ná údržba. Tyto povrchy p�edstavují �isté prost�edí pro d�ti, mohou se 
pohybovat na h�išti i krátce po dešti, což je tém�� nemožné u povrch� z k�ry nebo písku. 
Parametry bezpe�nosti syntetických povrch� jsou nem�nné na rozdíl od jiných materiál�. 
Nevýhodou je finan�ní náro�nost po�ízení (750 – 2300 K�/m2), ovšem musí se brát v úvahu 
trvanlivost, estetické p�sobení a náklady na údržbu, které jsou u št�rkového a pís�itého 
povrchu vyšší. 

Nap�íklad firma SofSURFACES je prodejcem kvalitních syntetických povrch�. 
Konkrétn� SofTILE KrosLOCK, zámkový kazetový povrch vhodný pro d�tská h�išt�, je 
odolný vandalismu a zajiš�uje kazety na míst�, což je u ve�ejných h�iš� velkou výhodou. 
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3. �ty�místná houpa�ka 

3.1 Bezpe�nostní požadavky 

Bezpe�nostní požadavky pro sestavu „�ty�místná houpa�ka“ jsou vypracovány podle 
literatury [1] a [2]. 

Nesmí dojít k p�ekrytí p�ilehlých volných prostor� nebo volných prostor� a prostor�
pádu. P�i uživatelem vykonávaném nuceném pohybu nesmí být ve volném prostoru žádné 
p�ekážky.  

Plocha dopadové plochy nesmí mít ostré hrany ani vý�n�lky, které by umož�ovaly 
zachycení  uživatele.  

Neo�ekávané p�ekážky, o které by se uživatel p�i pohybu mohl zranit, kdyby do nich 
narazil nebo zakopnul, nesmí být okolo, v ani na za�ízení. 

Spoje se nesmí samovoln� rozpojit, pokud to nebylo zám�rem v návrhu. Nesmí být 
rozebíratelné bez nástroj�. 

Pokud jsou sou�ásti náchylné k opot�ebení, musí být umožn�na jejich údržba, 
p�ípadn� vým�na.  

Základy nesmí p�edstavovat nebezpe�í (podvrknutí, náraz). Pokud nejsou sou�ásti 
vy�nívající ze základ� ú�inn� zakryty a ukon�eny, musí být umíst�ny minimáln� 400 mm pod 
hracím povrchem.  

V klidové poloze musí být volný prostor nad zemí nejmén� 350 mm. Délka záv�su 
nesmí být v�tší než 1 800 mm. Délka záv�su i volný prostor nad zemí jsou vyobrazeny na 
Obr. 3.1.1. 
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Obr. 3.1.1 – Výškové rozm�ry houpa�ky:  1 – osa rotace;  h1 – výška houpa�ky;  h2 – délka 
záv	su houpa�ky (h1 – h3); h3 – výška sedadla; h4 – volný prostor nad základnou 

Mezi bokem sedadla a sousedící konstrukcí musí být vodorovná vzdálenost v klidové 
poloze v�tší nebo rovna 20 % délky záv�su zv�tšené o 200 mm. Mezi sousedícími sesadly 
houpa�ky musí být vodorovná vzdálenost v klidov� poloze v�tší nebo rovna 20 % délky 
záv�su zv�tšené o 300 mm. 

Prvky zav�šení musí mít mezi sebou vzdálenost v�tší nebo rovnu vzdálenosti mezi 
podp�rami seda�ky zv�tšené o 5 % délky prvku zav�šení. 

Ani jeden z použitých prvk� zav�šení nesmí být úpln� neohebný.  

P�i dynamickém zatížení houpa�ek nesmí vzniknout praskliny v �ásti záv�sného 
systému a nesmí se poškodit ani vzniknout stálé deformace. Nesmí být uvoln�n žádný ze 
spojovacích prvk�. Prvky nesmí vykázat zm�ny v rozm�rech viditelné pouhým okem.  

Vypo�ítané síly za�ízení musí být menší než zp�tné síly systému. P�i zat�žování nesmí 
vzniknout prasknutí ani trvalé deformace viditelné pouhým okem. 

Houpa�ky, které mají více než dv� sedadla, musí být konstruk�n� rozd�leny tak, aby 
v jedné konstruk�ní �ásti byla maximáln� dv� sedadla. 
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Z výšky st�edu sedadla naklon�ného o 60°, která je m��ená kolmo od zem�, se 
stanovuje výška volného pádu D. Ur�í se podle vztahu 3.1.1, výšky h2 a h3 jsou znázorn�ny na 
Obr. 3.1.2 : 

� � ���� ���	      3.1.1 

D výška volného pádu [m];
h2 délka záv�su [m];
h3 výška sedadla [m].

Prostor pádu je dopadová plocha zv�tšená o výšku volného pádu. Velikost dopadové 
plochy je podle Obr. 3.1.2 po�ítána z bodu A houpa�ky ve vodorovné poloze, který vede 
st�edem sedadla a opisuje oblouk odpovídající 60°, dá se spo�ítat jako 0,867 x délka záv�su h2
a se�te se s délkou B nebo C, což závisí na druhu povrchu. Pokud je povrch ze syntetického 
materiálu a dopadová plocha je ve stejné úrovni jako okolní plocha, délka B musí být 1,75 m. 
Pokud je dopadová plocha ve stejné úrovni jako okolní plocha, musí být dodate�n� délka B = 
1,75 m zv�tšena o 0,5 m v místech bez p�ekážek a ve sm�ru houpání.  

U r�zných konstrukcí houpa�ek se nesmí prostory pádu p�ekrývat. Pokud jsou sedadla 
upevn�ná ke stejné konstrukci houpa�ky, mohou se prostory pádu p�ekrývat s volnými 
prostory. Prostory pádu z houpa�ky se nesmí p�ekrývat s prostory pádu z jiných prvk�
d�tského h�išt�.  

Obr. 3.1.2 – Rozm�ry prostoru pádu a dopadové plochy 
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Dopadová plocha musí mít ší�ku alespo� 1,75 m, když jsou sedadla houpa�ek 
zav�šena v jedné nebo více os rotace a mají ší�ku maximáln� 500 mm. 

3.2 Návrh �ty�místné houpa�ky 

Dle bezpe�nostních požadavk� je navržena sestava �ty�místné houpa�ky složená ze 
dvou polí na Obr. 3.2.1. V každém z nich jsou dv� houpa�ky s jednou rota�ní osou pro d�ti do 
14 let a poslední houpa�ka v pravém poli taktéž s jednou rota�ní osou je ur�ená pro d�ti do 4 
let.  

Obr. 3.2.1 – Schéma sestavy „�ty�místná houpa�ka“ s rozm�ry 

Výkres v m��ítku 1:50 je uveden v P�ÍLOZE A. 

Hlavními nosnými prvky jsou b�evno a sloupky, které jsou ukotveny do betonového 
základu. Zatížení uživateli (užitné) je krátkodobé.

3.3 Zatížení vlastní tíhou 

Vlastní tíha samotné nosné konstrukce je po�ítána v programu Scia Engineer na 
základ� velikostí pr��ez� a druhu materiálu. 
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Vlastní tíha výkyvné sestavy (hmotnost výkyvné plošiny a  polovina hmotnosti lan) je 
stanovena na: Gs = 5,5 kg. 

3.4 Výpo�et hmotnosti d�tí 

Celková hmotnost d�tí je vypo�ítána podle literatury [1]. 

Po�et uživatel� n je stanoven na 4 d�ti do 14 let. Podle vzorce 3.4.1 je po�ítána 
celková hmotnost d�tí: 


� � ��� � ������ ���    3.4.1 

Gn  celková hmotnost n d�tí [kg]; 
n po�et d�tí na za�ízení nebo �ásti za�ízení [ks]; 
m st�ední hmotnost dít�te ve stanovené v�kové skupin� [kg]; 
� sm�rodatná odchylka p�íslušné v�kové skupiny [kg]. 

Hmotnost dít�te do 14 let a sm�rodatná odchylka v�kové skupiny jsou stanoveny 
podle literatury [1]. 
m = 53,8 kg
� = 9,6 kg

Tyto hodnoty jsou založeny na údajích pro d�ti ve v�ku 14 let. Nicmén� výpo�et 
zatížení v�etn� bezpe�nostních sou�initel� zabezpe�í, že konstrukce m�že být rovn�ž užívána 
dosp�lými. 


� � ������ � ��������� �� � ���������
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3.5 Výpo�et sil p�sobících na houpa�ku 

Síly p�sobící na houpa�ky jsou vypo�ítány podle literatury [1]. 

Pro seda�ku houpa�ky jsou síly vyvolané pohybem dány vztahy 3.5.1, 3.5.2 a 3.5.3: 

�� ����� �� �
� ��
�      3.5.1 �! ���!� �� �
� ��
�      3.5.2 �" ���"� �� �
� ��
�      3.5.3 

Fh horizontální zatížení sestavy [kN]; 
Fv vertikální zatížení sestavy [kN] 
Fr výsledné zatížení konstrukce [kN]; 
g tíhové zrychlení [10 m/s2]; 
Gs hmotnost výkyvné sestavy [kg]; 
Gn celková hmotnost n d�tí [kg]; 
n po�et uživatel� houpa�ky [ks]. 
Ch, Cv, Cr    jsou sou�initele zatížení závislé na maximálním úhlu výkyvu �max a na úhlu 
výkyvu � uvažované polohy podle tabulky 3.5.1. 

Fh, Fv, Fr musejí být považovány za prom�nná zatížení a jsou vyobrazeny na Obr. 
3.5.1. 

Obr. 3.5.1 – Zatížení p�sobící na houpa�ce 
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Tabulka 3.5.1 – Sou�initele zatížení pro houpa�ky #$%& = 80° 
� '( ') '*
80° 0,174 0,030 0,171 
70° 0,679 0,232 0,638 
60° 1,153 0,577 0,999 
50° 1,581 1,016 1,211 
42,6° 1,950 1,494 1,253 
30° 2,251 1,949 1,126 
20° 2,472 2,323 0,845 
10° 2,607 2,567 0,453 
0° 2,653 2,653 0,000 

Pro výpo�et v programu Scia Engineer sta�í pouze síla Fr , protože je výslednicí Fv a 
Fh. 

Pro výpo�et vnit�ních sil je uvažován úhel �max = 80° a sou�initel zatížení Cr je 
stanoven podle tabulky 3.5.1. 

�" � +��,��" � �+��,�� �+� ������� � ���� � �������- � +�����-

3.6 Zat�žovací stavy 

Síla Fr je rovnom�rn� rozd�lena mezi body uchycení všech výkyvných sestav (Fr/8). 
Jeden zat�žovací stav obsahuje zatížení vlastní tíhou konstrukce a zatížení uživateli je 
charakterizováno zat�žovacími stavy podle strany, na kterou se uživatel zhoupne. Použitý 
materiál d�eva je C24. Na Obr. 3.6.1. je zobrazen vzorový zat�žovací stav. 
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Obr. 3.6.1 – Vzorový zat�žovací stav houpa�ky (Scia Engineer) 

3.7 Pr�b�hy vnit�ních sil 

V programu Scia Engineer jsou vypo�ítány vnit�ní síly houpa�ky. 

Obr. 3.7.1 – Pr�b�h normálových sil N 

NEd + = 0,18 kN 
NEd - = - 0,51 kN 
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Obr. 3.7.2 – Pr�b�h posouvajících sil Vy 

Vy + = 0,11 kN 
Vy - = - 0,11 kN 

Obr. 3.7.3 – Pr�b�h posouvajících sil Vz 

Vz + = 0,06 kN 
Vz - = - 0,06 kN 
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Obr. 3.7.4 – Pr�b�h ohybových moment� My 

My + = 0,02 kNm 
My - = - 0,04 kNm 

Obr. 3.7.5 – Pr�b�h ohybových moment� Mz 

Mz + = 0,11 kNm 
Mz - = - 0,11 kNm 
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3.8 Posouzení nosníku 

Posouzení nosníku je provedeno podle literatury [5]. 

Materiál: rostlé d�evo C24 
fm,k = 24 MPa 
fc,0,k = 21 MPa 
kmod = 0,7 (pro t�ídu provozu 3) 
�M = 1,3 (pro rostlé d�evo) 
km = 0,7 (pro obdélníkový pr��ez) 
E0,05 = 7 400 MPa 
� = 1 
�c = 0,2 (pro rostlé d�evo) 

./�0 � �/10 � 23�456      3.8.1 

.7�8�0 ���/10 � 29�:�456      3.8.2 

fm,k charakteristická ohybová pevnost d�eva [MPa]; 
fc,0,k charakteristická pevnost v tlaku rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
kmod modifika�ní sou�initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti [-]; 
�M  díl�í sou�initel vlastnosti materiálu [-]; 
km sou�initel uvažující redistribuci nap�tí a vliv nehomogenit materiálu v pr��ezu [-]; 
fm,d návrhová ohybová pevnost d�eva [MPa]; 
fc,0,d návrhová pevnost v tlaku rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
�c sou�initel p�ímosti d�eva [-]; 
� sou�initel pro ur�ení kritické délky sloupového prvku [-]. 

./�0 � +,� ���� � �������;<=

.7�8�0 � �+�,� ����� � ������;<=
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Geometrické charakteristiky pr��ezu nosníku: 
b = 0,10 m 
h = 0,10 m 
l = 3,07 m 

> � ?� � � +��+� +��+ � �+�+����
@A �� ���� �� ?	 �� ���� +��+� +��+	 � ����� �+BC��D
EA ����� �� ?� �����+��+� +��+� � ���,� �+BD��	

l délka nosníku [m]; 
b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
Iz moment setrva�nosti pr��ezu k ose z [m4]; 
Wz modul pr��ezu k ose z [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 0,04 kNm 
Mz.Ed = 0,11 kNm 
Vy,Ed  = 0,11 kN 
Vz,Ed = 0,06 kN 
Nc,nosník = 0,01 kN 

Pom�rné štíhlosti v ohybu se mají uvažovat takto: 

F"GH�/ ��I 23�4J3�9KLM     3.8.3 

�rel,m pom�rná štíhlost v ohybu [-]; 
�m,crit kritické nap�tí v ohybu vypo�tené podle klasické teorie stability s hodnotami 5% 

kvantilu tuhosti [MPa]. 
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Pro celistvý obdélníkový pr��ez ze d�eva jehli�natých d�evin se má �m,crit uvažovat 
takto: 

�/�7"NO �� 8�PQ�R�
��HST �  U8�8V    3.8.4 

b ší�ka nosníku [m]; 
h výška nosníku [m]; 
E0,05 hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
lef ú�inná délka nosníku závislá na podmínkách uložení a uspo�ádání zatížení [m]; 

WG2 � �X� W     3.8.5 

WG2 � ��� ��+, � ��+,��
�/�7"NO ��+�,�� +��+�+��+� ��+, �  ,�++ � ����+��;<=
F"GH�/ ��Y ������+� � +���
Posouzení stability nosníku v kombinaci ohybu a tlaku:

Z J3�[\9KLM�23�[]� �� J9�:�[\9�^�29�:�[ �_ �    3.8.6 

�m,d návrhové nap�tí v ohybu [MPa]; 
kcrit sou�initel, který bere v úvahu redukovanou pevnost v ohybu v d�sledku p�í�né a torzní 

nestability [-]; 
�c,d návrhové nap�tí v tlaku [MPa]; 
fc,0,d návrhová pevnost v tlaku rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
kc,z sou�initel vzp�ru [-]. 

`A ��Iab̂           3.8.7 
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FA �� c9KN^            3.8.8 

F"GH�A �� dê �  I29�:�4f:�:g      3.8.9 

�A � +��� h� ��X7� iF"GH�A j �+��k ��F"GH�A� l          3.8.10 

�7�A �� � m
\^�n�I\�̂B�dKSo�^�       3.8.11 

iz polom�r setrva�nosti [m]; 
�z štíhlost [-]; 
�rel,z relativní štíhlostní pom�r [-]; 
kz sou�initel [-]; 

`A ��Y����� �+BC+�+� � +�+�
FA ����+,+�+� � �+����
F"GH�A ���+����p � Y ��,��++ � ��,�
�A � +��� h� � �+��� ���,� j �+�� ����,��l � �����
�7�A �� � ������ ��q����� j���,�� � �+���
Pro �rel,m < 0,75 se kcrit = 1. 

Výpo�et nap�tí tlaku rovnob�žn� s vlákny: 

�7�8�0 ��rs[b      3.8.12 

NEd návrhová normálová síla [kN]. 
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Výpo�et nap�tí v ohybu: 

�/�A�0 ��t^�s[û      3.8.13 

Mz,Ed návrhový ohybový moment [kNm]. 

�7�8�0 ��+�+�+�+� � ���<= � +�++��;<=
�/�A�0 �� +������,� �+BD � ��������<= � +����;<=
Posouzení: 

Z +����� �����]
� �� +�++�+���� ����� � +�++�� _ �

Nosník houpa�ky vyhoví  v kombinaci ohybu a tlaku.

3.9 Posouzení stojky 

Posouzení stojky je provedeno podle literatury [5]. Materiálové charakteristiky a 
hodnoty sou�initel�  jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 

� = 1 
Návrhová normálová síla: 
NEd = 0,51 kN 

Geometrické charakteristiky stojky: 
b = 100 mm = 0,10 m 
h = 100 mm = 0,10 m 
l = 2,26 m 

> � ?� � � +��+� +��+ � �+�+����
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@ � � ����  ?� �	 �� ���� +��+� +��+	 � ����� �+BC��D

v7" � �X� W      3.9.1 

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
l délka [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
I moment setrva�nosti pr��ezu [m4]; 
Lcr kritická délka [m]; 
� sou�initel pro ur�ení kritické délky sloupového prvku [-]. 

v7" � ��� ���� � �������
` � �I ab           3.9.2 

F � � c9KN            3.9.3 

F"GH �� de �  I29�:�4f:�:g      3.9.4 

� � +��� h� ��X7� �F"GH j �+�� ��F"GH� l          3.9.5 

�7 �� � m
\n�I\�B�dKSo�       3.9.6 

i polom�r setrva�nosti [m]; 
� štíhlost [-]; 
�rel relativní štíhlostní pom�r [-]; 
k sou�initel [-]; 
kc sou�initel vzp�ru [-]. 
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` � �Y��������+BC+�+� � +�+���
F � �����+�+� � ,����
F"GH ��,����p � Y ��,��++ � ����
� � +��� h� � �+��� ����� j �+�� �������l � ����
�7 �� � ����� ��q����� j������ � +���
Posouzení na vzp�rný tlak:

�7�8�0 �_ � �7� .7�8�0     3.9.7 

Výpo�et nap�tí v tlaku rovnob�žn� s vlákny podle vzorce 3.8.12: 

�7�8�0 �� 8�Vm8�8m � ����<= � +�+��;<=� _ ��7 � .7�8�0 � +��������� � �����;<=  

�c,0,d návrhové nap�tí v tlaku [MPa]. 

Stojka houpa�ky vyhoví na vzp	rný tlak. 

Vzhledem k p�sobícímu nap�tí je pr��ez prvku p�edimenzován. Rozm�ry pr��ezu jsou 
však z estetických d�vod� zvoleny tak, aby byl zachován jednotný vzhled h�išt�. 

3.10 Posouzení p�ípoje nosníku houpa�ky ke stojce 

Posouzení p�ípoje nosníku houpa�ky ke stojce je provedeno podle literatury [5]. 

Použité šrouby: 2 x M12 (4.6) 
NEd = 0,5 kN (tlak) 
Spoj: ocel-d�evo 
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Ocelové desky tlouš�ky menší nebo rovné 0,5d jsou klasifikovány jako tenké desky. 
Charakteristická únosnost h�ebíku, svorník�, kolík� a vrut� pro jeden st�ih jednoho 
spojovacího prost�edku se má uvažovat jako nejmenší hodnota, pro tenkou ocelovou desku 
jednost�ižn� namáhanou, stanovená dle vtahu 3.10.1: 

�!�w\ � xyz { +��� .��\ |m� }����� q��;~�w\� .��\� } �������4D �   3.10.1 

Fv,Rk charakteristická únosnost pro jeden st�ih jednoho spojovacího prost�edku [kN]; 
fh,k charakteristická pevnost v otla�ení ve d�ev�ném prvku [MPa]; 
t1 menší tlouš�ka krajního d�ev�ného prvku [mm]; 
d pr�m�r spojovacího prost�edku [mm]; 
My,Rk charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prost�edku [Nmm]; 
Fax,Rk charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prost�edku [kN]. 

Charakteristická pevnost v otla�ení ve d�ev�ném prvku fh,k pro p�edvrtávané otvory se 
ur�í podle vzorce 3.10.2: 

.��\ � +�+��� �� j +�+�� }  �\    3.10.2 

�k charakteristická hustota d�eva [kg/m3]. 

Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prost�edku se vypo�ítá 
podle vzorce 3.10.3: 

;~�w\ � +���� .�� }��C    3.10.3 

fu pevnost drátu v tahu [MPa]; 

Pokud Fax,Rk / 4 není známo, dosadí se za tento �len 0. 

t1 = 80 mm 
d = 12 mm 
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�k = 350 kg/m3

fu = 360 MPa 

.��\ � +�+��� �� j +�+����  ��+ � ������;<=;~�w\ � +���� ��+� ����C � �+���+����-��
�!�w\ � xyz { +��� ����� �+�������� q�� �+���+����� ��������� � ��`� ����������-������+��-� � ������-

Posouzení únosnosti pro dva šrouby se provede podle vzorce 3.10.4: 

�!�w\ �� �rs[�       3.10.4 

NEd maximální normálová síla [kN]. 

�!�w\ � ������-� � �rs[� �� 8�V�  = 0,25 kN 

P
ípoj vodorovného nosníku houpa�ky ke stojce pomocí 2 šroub� M12 (4.6) vyhoví. 

�ty�místná houpa�ka vyhoví z hlediska únosnosti p�íslušným normám. Mezní stav 
použitelnosti není rozhodující. 
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4. Koloto�

4.1 Bezpe�nostní požadavky 

Bezpe�nostní požadavky pro sestavu „Koloto�“ byly vypracovány podle literatury [1] 
a [4]. 

Každý z rozm�r� pr��ez� prvku, který byl navržen na uchopení, m�že mít ší�ku 
maximáln� 60 mm.  

D�evo použité k výrob� za�ízení d�tského h�išt� musí mít nízkou náchylnost k tvorb�
t�ísek. Povrch za�ízení, které je vyrobeno z jiného materiálu, se nesmí odštipovat. Z povrchu 
nesmí vy�nívat hroty, h�ebíky nebo ostré hrany. 

Za�ízení nesmí obsahovat výstupky nebo hroty otá�ejícího se prvku, ani otvory tvaru 
V, v nichž se mohou zachytit vlasy nebo �ásti od�vu dít�te, které vykonává nucený pohyb 
nebo pohyb t�sn� p�ed nuceným pohybem.  

P�i m��ení kolmém k cest� nesmí být mezery v hlavním sm�ru cesty v�tší než 30 mm 
na povrchu se sklonem menším než 45° ur�eném k b�hání a chození, aby nedošlo k zachycení 
chodidla nebo nohy. 

Plocha dopadové plochy nesmí mít ostré hrany ani vý�n�lky, které by umož�ovaly 
zachycení  uživatele.  

Neo�ekávané p�ekážky, o které by se uživatel p�i pohybu mohl zranit, kdyby do nich 
narazil nebo zakopnul, nesmí být okolo, v ani na za�ízení. 

Spoje se nesmí samovoln� rozpojit, pokud to nebylo zám�rem v návrhu. Nesmí být 
rozebíratelné bez nástroj�. 

Pokud jsou sou�ásti náchylné k opot�ebení, musí být umožn�na jejich údržba, 
p�ípadn� vým�na.  
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Výška volného pádu je maximáln� 1 000 mm v jakémkoliv bod�.  Okolo koloto�e 
musí mít dopadová plocha kritickou výšku pádu alespo� 1 000 mm. 

U koloto�� je prostor pádu a volný prostor stejný. V tomto prostoru nesmí být žádné 
p�ekážky. Volný prostor/prostor pádu musí mít minimáln� 2 000 mm po stran� koloto�e a 
2 000 mm pro volný prostor nad koloto�em. Prostory pádu z koloto�e a prostory pádu jiných 
hracích za�ízení se nesmí p�ekrývat. 

Nesmí dojít k zadržení nebo zachycení  uživatele, ani k zadržení nebo poškození 
oble�ení uživatele. 

Osa podp�ry koloto�e m�že být odklon�na od vertikály maximáln� o 5°. 

Po�et uživatel� na koloto�i je dán maximálním po�tem stanoviš�. 

Pro koloto�e musí být uvažovány následující p�ípady zatížení: 
a) kde je zatížení Ftot soum�rn� rozd�leno po celém koloto�i; a 
b) kde je zatížení Ftot(1/2Lpr nebo 1/2Apr) soum�rn� rozd�leno po jedné polovin�

koloto�e. 

U klasických koloto�� m�že vzniknout nebezpe�í zachycení pod plošinou, nebo šrouby a 
nástavby vy�nívající do prostoru mezi plošinou a zemí. Vy�nívající prvky tedy musí být �ádn�
zabezpe�eny.  

Koloto� musí obsahovat pevnou plošinu se základními �ástmi obíhajícími stejným 
sm�rem.  

Nástavby nesmí p�esahovat za vn�jší okraj plošiny koloto�e.
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4.2 Návrh koloto�e 

Dle bezpe�nostních požadavk� je navržen koloto� s oto�nou šestiúhelníkovou 
plošinou. Stanovišt� uživatel� jsou dána horní stranou plošiny opat�enou t�emi držadly, které 
jsou k plošin� a st�edovému válci pevn� uchyceny. Schéma koloto�e je na Obr. 4.2.1. Výkres 
v m��ítku 1:50 je uveden v P�ÍLOZE A. 

Obr. 4.2.1 – Schéma koloto�e s rozm�ry 

Hlavním nosným prvkem d�tí je plošina, která je uchycená ke st�edové h�ídeli. Prvky 
sloužící jako opora d�tem jsou t�i držadla. 

4.3 Zatížení vlastní tíhou 

Vlastní tíha konstrukce je po�ítána v programu Scia Engineer na základ� pr��ez�
prvk� a použitých materiál�. 
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4.4 Výpo�et hmotnosti d�tí 

Celková hmotnost d�tí je vypo�ítána podle literatury [1]. 

Musí se vypo�ítat po�et uživatel� na jednotlivé fošny plošiny koloto�e. Po�et 
uživatel� n na p�ímce se sklonem do  60°  v�etn� je vypo�ítán podle vzroce 4.4.1: 

� � � c�K8�C       4.4.1 

Lpr délka prvku promítnutá do horizontální roviny [m]. 
V p�ípad� fošny platí Lpr = L. 

Nejkriti�t�jší je zat�žování krajní nejdelší fošny v plošin� koloto�e. Proto se 
v následujících výpo�tech uvažují hodnoty pro tuto fošnu. 

Po�et uživatel� na fošn�: 
L = 1 367 mm = 1,37 m 
� � ���,+�� � ����

Po�et uživatel� se musí zaokrouhlit vždy nahoru, tedy: n = 3 

Po�et uživatel� na držadle: 
L = 1 213 mm = 1,21 m 
Lpr = 914 mm  = 0,91 m 
� � +���+�� � ����
n = 2 

Hmotnost dít�te do 14 let a sm�rodatná odchylka v�kové skupiny byly stanoveny 
podle literatury [1]. 
m = 53,8 kg
� = 9,6 kg 
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m st�ední hmotnost dít�te ve stanovené v�kové skupin� [kg]; 
� sm�rodatná odchylka p�íslušné v�kové skupiny [kg]. 

Tyto hodnoty jsou založeny na údajích pro d�ti ve v�ku 14 let. Nicmén� výpo�et 
zatížení v�etn� bezpe�nostních sou�initel� zabezpe�í, že konstrukce m�že být rovn�ž užívána 
dosp�lými. 

Hmotnost d�tí na fošn� podle vzorce 3.4.1: 

� � �� ���� � ������ ���� �� � �����,���
Hmotnost d�tí na držadle podle vzorce 3.4.1: 

� � �� ���� � ������ ���� �� � �����,���

4.5 Výpo�et zatížení p�sobícího na koloto�

Zatížení p�sobící na koloto� je vypo�ítáno podle [1]. 

Podle vzorce 4.5.1 se ur�í dynamický sou�initel Cdyn: 

�0~� � � �� m�      4.5.1 

Cdyn sou�initel p�edstavující zatížení vyvolané pohybem (b�hem, dovád�ním, atd.) 
uživatel� v�etn� chování nárazov� zat�žovaného materiálu [-]; 

Sou�initel Cdyn pro fošnu podle vzorce 4.5.1: 
�0~� � � ���� � ����
Sou�initel Cdyn pro držadlo podle vzorce 4.5.1: 
�0~� � � ���� � ���
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Úhrnné vertikální zatížení na koloto� se vypo�ítá podle vzorce 4.5.2: 

�O1O�! � �� 
�� �0~�     4.5.2 

Ftot,v  úhrnné vetrikální zatížení za�ízení uživatelem vyvolané n d�tmi [kN]; 
g tíhové zrychlení [10 m/s2]. 

Úhrnné vertikální zatížení na fošnu plošiny koloto�e se ur�í podle vzorce 4.5.2: �O1O�! � �+� �����,� ���� � � �+�����- � ������-
Úhrnné vertikální zatížení na držadlo se ur�í podle vzroce 4.5.2: �O1O�! � �+� �����,������ � � ����+��- � ������-
Úhrnné horizontální zatížení uživatelem je 10% úhrnného vertikálního zatížení 

uživatelem, vypo�ítá se podle vzorce 4.5.3: 

�O1O�� � +����O1O�!                   4.5.3 

Ftot,h úhrnné horizontální zatížení za�ízení uživatelem vyvolané n d�tmi [kN]. 

Toto zatížení bere v úvahu pohyb hrajících si d�tí, nep�esnosti v konstrukci a v p�ípad�
koloto�e i odst�edivé síly. 

Úhrnné horizontální zatížení na fošnu koloto�e podle vzorce 4.5.3: �O1O�� � +��������� � +�����-
Úhrnné horizontální zatížení na držadlo podle vzorce 4.5.3: �O1O�� � +��� ���� � +��+��-

Liniová vertikální zatížení se ur�í podle vzorce 4.5.4: 

�! � �M�M��c           4.5.4 
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qv vertikální zatížení v p�ímce pro uvažovaný prvek [N/m]; 
L délka prvku [m]. 

Liniové vertikální zatížení fošny podle vzorce 4.5.4: 
�! � �������, � ������-��
Liniové vertikální zatížení držadla podle vzorce 4.5.4: 
�! � �������� � ������-��
Liniové horizontální zatížení se vypo�ítá podle vzorce 4.5.5: 

�� � �M�M��c         4.5.5 

qh horizontální zatížení v p�ímce [N/m]; 
L délka prvku [m]. 

Liniové horizontální zatížení držadla podle vzorce 4.5.5: 
�� � +��+���� � +��,��-��

4.6 Zat�žovací stavy 

Obr. 4.6.1 – Koloto� se zvýrazn�nými posuzovanými prvky 
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Nejkriti�t�jší je zat�žování krajní nejdelší fošny v plošin� koloto�e. Pro posouzení je 
také nutné zatížit držadla koloto�e. Na Obr. 4.6.1 jsou zvýrazn�ny zat�žované prvky. 
Konkrétní zatížení byla vypo�ítána v kapitole 4.7. 

Zatížení fošny (L = 1,37 m) spojitým zatížením qv = 1,83 kN/m (Obr. 4.6.2): 

Obr. 4.6.2 – Zatížení fošny (Scia Engineer) 

Zatížení držadla (L = 1,21 m) vertikálním a horizontálním spojitým zatížením – qv = 1,61 
kN/m, qh = 0,17 kN/m (Obr. 4.6.3): 

Obr. 4.6.3 – Zatížení držadla (Scia Engineer) 
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4.7 Pr�b�hy vnit�ních sil 

V programu Scia Engineer jsou vypo�ítány pr�b�hy vnit�ních sil na fošn� i držadle. 

Obr. 4.7.1 – Pr�b�h posouvajících sil V na fošn�

VEd+ = 1,27 kN 
VEd- = - 1,27 kN 

Obr. 4.7.2 – Pr�b�h ohybových moment� M na fošn�

MEd = 0,43 kNm 
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Obr. 4.7.3 – Pr�b�h normálových sil N na držadle 

NEd+ = 0,68 kN 
NEd- = - 0,99 kN 

Obr. 4.7.4 – Pr�b�h posouvajících sil V na držadle 

VEd+ = 0,74 kN 
VEd- = - 0,74 kN 
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Obr. 4.7.5 – Pr�b�h ohybových moment� M na držadle 

MEd+ = 0,25 kNm 

4.8 Posouzení fošny 

Posouzení fošny je provedeno podle literatury [5]. Materiálové charakteristiky a 
hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 

Geometrické charakteristiky pr��ezu fošny: 
b = 0,23 m 
h = 0,03 m 

> � ?� �� � +����+�+� � +�++�����
E~ �����  ?� �� ����� +���� +�+�� � ����� �+BV��	

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
Wy modul pr��ezu k ose y [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 0,43 kNm 
Vz,Ed = 1,27 kN 
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Posouzení na ohyb: 

J3���[23���[ _ �      4.8.1 

�m,y,d návrhové nap�tí v ohybu k ose y [MPa]; 
fm,y,d návrhová pevnost v ohybu ve sm�ru osy y [MPa]; 
My,Ed návrhový ohybový moment k ose y [kNm]; 

Výpo�et návrhového nap�tí v ohybu podle vzorce 3.8.13: 
�/�~�0 � ;~�f0E~ �� +�������� �+BV � �������,,��<= � ������;<=
���������� � +��� _ �

Fošna plošiny koloto�e vyhoví na ohyb. 

Posouzení na smyk: 
fv,k = 2,2 MPa 

.!�0 � �/10� 2��456      4.8.2 

fv,k charakteristická pevnost d�eva ve smyku [MPa]; 
fv,d návrhová pevnost d�eva ve smyku [MPa]. 

.!�0 � +�,� ������ � �����;<=
Výpo�et efektivní ší�ky bef  podle vzorce a efektivní plochy pr��ezu Aef : 
kcr = 0,67 (pro rostlé d�evo) 

>G2 ��?G2� �       4.8.3 
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?G2 ���7"� ?      4.8.4 

kcr sou�initel uvažující vliv trhlin [-]; 
Aef efektivní plocha pr��ezu [m2]; 
bef efektivní ší�ka pr��ezu [m]. 

?G2 ���7"� ? � +��,� +��� � +�������
>G2 ��?G2� � � +������ +�+� � +�++�����

�0�A �_ � .!�0             4.8.5 

�0�A �� �^�s[bST            4.8.6 

�d,z návrhové nap�tí ve smyku [MPa]; 
fv,d návrhová pevnost ve smyku [MPa]; 
Vz,Ed návrhová posouvající síla ve sm�ru osy z [kN]. 

�0�~ �� ���,+�++�� � �,��+���<= � +����;<=
�0�~ � �+����;<=� _ �.!�0 � ������;<=

Fošna plošiny koloto�e vyhoví na smyk. 

4.9 Posouzení držadla 

Posouzení držadla je provedeno podle literatury [5]. Materiálové charakteristiky a 
hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 

Materiál C24: 
ft,0,k = 14 MPa 
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.O�8�0 ���/10 � 2M�:�456      4.9.1 

ft,0,k charakteristická pevnost v tahu rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
ft,0,d návrhová pevnost v tahu rovnob�žn� s vlákny [MPa]; 
kmod modifika�ní sou�initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti [-]; 
�M  díl�í sou�initel vlastnosti materiálu [-]. 

.O�8�0 � �+�,� ����� � ,����;<=
Geometrické charakteristiky pr��ezu držadla: 
b = 0,04 m 
h = 0,06 m 

> � ?� �� � +�+��+�+� � +�++�����
E~ �����  ?� �� ����� +�+�� +�+�� � ���� �+BV��	

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
Wy modul pr��ezu k ose y [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 0,25 kNm 
Vz,Ed = 0,74 kN 
NEd = 0,99 kN 

Výpo�et návrhového nap�tí v ohybu podle vzorce 3.8.13: 
�/�~�0 � ;~�f0E~ �� +������� �+BV � �+������,��<= � �+����;<=
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Posouzení na kombinaci ohybu s osovým tahem: 

JM�:�[2M�:�[ ��J3���[23���[ �_ �     4.9.2 

�O�8�0 ��rs[b             4.9.3 

�m,y,d návrhové nap�tí v ohybu k ose y [MPa]; 
fm,y,d návrhová pevnost v ohybu ve sm�ru osy y [MPa]; 
�t,0,d návrhové nap�tí v tahu [MPa]; 
NEd návrhová normálová síla [kN]; 
A plocha pr��ezu držadla [m2]. 

�O�8�0 �� 8���8�88�D = 412,5 kPa = 0,41 MPa 
+���,��� ���+�������� � +��� _ �

Držadlo vyhoví na kombinaci ohybu s osovým tahem. 

4.10 Posouzení p�ípoje fošny 

Posouzení p�ípoje fošny je provedeno podle literatury [5]. 

Vrut do d�eva HBS 5 x 50 
NEd = 1,27 kN 
Spoj: d�evo-d�evo 

Charakteristická pevnost na vytažení spoj� s osov� zatíženými vruty se vypo�ítá podle 
vzorce 4.10.1: 

������w\ ���G2� �p� }� WG2 8�Q� .�����\   4.10.1 

Fax,�,Rk  charakteristická únosnost na vytažení spoje pod úhlem 	 k vlákn�m [kN]; 
nef  ú�inný po�et vrut� [ks]; 
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d  vn�jší pr�m�r m��ený na závitové �ásti [mm]; 
lef  délka vniku hrotu závitové �ásti zmenšená o jeden pr�m�r vrutu [mm]; 
fax,�,k  charakteristická pevnost na vytažení pod úhlem 	 k vlákn�m [MPa]. 

Charakteristická pevnost na vytažení pod úhlem 	 k vlákn�m se vypo�ítá podle vzorce 
4.10.2: 

.�����\ �� 2���4�N���nm�V�71���    4.10.2 

fax,k  charakteristická pevnost na vytažení kolmo v vlákn�m [MPa]. 

Charakteristická pevnost na vytažení kolmo k vlákn�m se vypo�ítá podle vzorce 
4.10.3: 

.���\ � ���� �+B	� �\m�V    4.10.3 

�k  charakteristická hustota d�eva [kg/m3]. 

Pro spoj se skupinou vrut� zatížených složkou síly rovnob�žn� s d�íkem, je ú�inný 
po�et vrut� dán vztahem 4.10.4: 

�G2 ���8��     4.10.4 

n po�et vrut� p�sobících spole�n� ve spoji [ks]. 

d = 5 mm 
lef = 24 mm 
� = 90° 
�k = 350 kg/m3

n = 2 ks 

�G2 ���8�� � ���, ks 
.���\ � ���� �+B	� ��+m�V � ����,�;<=
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.�����\ �� ����,�`���+ � ���� �����+ � ����,�;<=
������w\ � ����,� �p��� �� 8�Q� ����, � ��+,��+��- � ��+,��-

Posouzení únosnosti pro dva vruty se provede podle vzorce 4.10.5: 

������w\ �� �rs[�      4.10.5 

NEd maximální normálová síla [kN]. 

������w\ � ��+,��-� � �-f0� � ����,� � +�����-
P
ípoj fošny pomocí 2 vrut� HBS 5 x 50 vyhoví. 

Koloto� vyhoví z hlediska únosnosti p�íslušným normám. Mezní stav použitelnosti 
není rozhodující. 
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5. Sestava se skluzavkou 

5.1 Bezpe�nostní požadavky 

Bezpe�nostní požadavky pro „Sestavu se skluzavkou“ jsou vypracovány podle 
literatury [1] a [3]. 

Dosp�lí musí mít p�ístup ke všem prvk�m za�ízení d�tského h�išt�, aby mohli 
poskytnout d�tem pomoc. 

Madla, zábradlí nebo bariéry musí být instalovány v nejnižším míst� rampy nebo 
schod�. Madla musí být ve výšce od 600 do 850 mm a musí vyhov�t požadavk�m na 
uchopení. Zábradlí se z�izují, pokud je plošina ve výšce od 1 000 mm do 2 000 mm a jedná se 
o za�ízení jiná než se snadným p�ístupem. Vrchol zábradlí musí být ve výšce od 600 mm do 
850 mm od povrchu schod� nebo plošiny.  Plošiny musí být opat�eny zábradlím po celém 
obvodu mimo otvory nezbytné pro p�ístup.  Krom� schod� musí být ší�ka t�chto otvor�
maximáln� 500 mm. Pokud se jedná o otvory, které zp�ístup�ují schody, nesmí být ší�ka 
otvoru v zábradlí pro p�ístup v�tší než je ší�ka schod�. Do výšky plošiny za�ízení d�tského 
h�išt� 3 000 mm nejsou vyžadovány bariéry. 

Jakýkoliv prvek navržený pro sev�ení musí mít každý z rozm�r� pr��ezu v rozmezí od 
16 mm do 45 mm.  

D�evo použité k výrob� za�ízení d�tského h�išt� musí mít nízkou náchylnost k tvorb�
t�ísek. Povrch za�ízení, které je vyrobeno z jiného materiálu, se nesmí odštipovat. Z povrchu 
nesmí vy�nívat hroty, h�ebíky nebo ostré hrany.  

Nesmí dojít k nebezpe�í zachycení hlavy a krku a to p�i pr�chodu hlavou nap�ed i p�i 
pr�chodu nohama nap�ed. Za�ízení nesmí obsahovat výstupky nebo hroty otá�ejícího se 
prvku, ani otvory tvaru V, v nichž se mohou zachytit vlasy nebo �ásti od�vu dít�te, které 
vykonává nucený pohyb, nebo pohyb t�sn� p�ed nuceným pohybem. 

P�i m��ení kolmém k cest� nesmí být mezery v hlavním sm�ru cesty v�tší než 30 mm 
na povrchu se sklonem menším než 45° ur�eném k b�hání a chození, aby nedošlo k zachycení 
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chodidla nebo nohy. Za�ízení nesmí obsahovat díry, v nichž m�že dojít k zachycení prst�, 
zatímco zbytek t�la pokra�uje v nuceném pohybu (sklouznutí, zhoupnutí). 

Musí se uvažovat nejv�tší možné pohyby za�ízení. Výška volného pádu nesmí 
p�esáhnout 3 000 mm. M��ení výšky volného pádu lze zjistit z tabulky 5.1.1.

Tabulka 5.1.1 – Výška volného pádu pro r�zné typy použití 
Typ užívání Vertikální vzdálenost 
Stání od opory nohou k spodnímu povrchu 
Sezení od sedadla k spodnímu povrchu 
Zav�šení 

(když celou oporu t�la 
poskytují pouze ruce a 
celé t�lo m�že viset na 
ru�ní op��e) 

od výšky držáku k spodnímu povrchu 

Lezení * 

(když osobní opora je 
kombinací 
chodidel/noh a rukou) 

maximum nožní opory 3 m nad spodním povrchem 

maximum ru�ní opory 4 m nad spodním povrchem (výška volného 
pádu m��ena od maxima ru�ní opory mínus 1 m ke spodnímu 
povrchu) 

*    Takové za�ízení konstruované pro „Lezení“ nesmí p�ipustit dosažení polohy s výškou                
volného pádu vyšší než 3 m. 

Minimální prostor se skládá z: 
� prostoru, který zabírá za�ízení 
� volného prostoru (pokud se zde vyskytuje) 
� prostoru pádu 
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Volný prostor je složen z válcových prostor�, který p�edstavují uživatele. Musí se brát 
v potaz možné pohyby za�ízení a uživatele. Velikost volného prostoru uživatele se dá ur�it 
z tabulky 5.1.2.  

Tabulka 5.1.2 – Rozm�ry válce pro stanovení volného prostoru 
Typ užívání Polom�r 

[mm] 
Výška [mm] 

stání 1 000 1 800 
sezení 1 000 1 500 
zav�šení 500 300 nad a 1 800 pod zav�šením 
V p�ípad� zav�šení h = 300 mm, protože je možnost, že se uživatel p�itáhne. 

P�i ur�ování dopadové plochy se musí brát v potaz možné pohyby uživatele a za�ízení.  

Okolo zvýšených �ástí za�ízení musí mít volný prostor vodorovnou délku velkou 
1 500 mm. P�dorys volného prostoru se m��í od vertikálního pr�m�tu roviny pod za�ízením. 
Prostory pádu v�etn� dopadové plochy se mohou p�ekrývat. Pokud ovšem v prostoru pádu 
dochází k nucenému pohybu, nem�ly by se p�ekrývat.  

P�ekrývat se nesmí p�ilehlé volné prostory nebo volné prostory a prostory pádu. Pokud 
se ovšem jedná o spole�ný prostor mezi �ástmi za�ízení spojených do tzv. svazku, tento 
požadavek neplatí. P�i uživatelem vykonávaném nuceném pohybu nesmí být ve volném 
prostoru žádné p�ekážky.  

V prostoru pádu nesmí být p�ekážky, o které by se uživatel p�i pádu mohl poranit. Tyto 
�ásti hracích konstrukcí mohou být v prostoru pádu: 

� sousední �ásti hrací konstrukce, pokud mají výšku volného pádu do 600 mm 
� �ásti nesoucí uživatele nebo tvo�ící oporu uživateli 
� �ásti, které mají od horizontálního sm�ru v�tší sklon než 60° 

Plocha dopadové plochy nesmí mít ostré hrany ani vý�n�lky, které by umož�ovaly 
zachycení  uživatele.  
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Všechny dopadové plochy pod za�ízením s výškou volného pádu v�tší než 600 mm nebo 
které umož�ují nucený pohyb musí být pokryté povrchem tlumícím dopad. U materiál�
tlumících dopad musí být zajišt�na pot�ebná údržba. 

Neo�ekávané p�ekážky, o které by se uživatel p�i pohybu mohl zranit, kdyby do nich 
narazil nebo zakopnul, nesmí být okolo, v ani na za�ízení. 

P�í�le i stupn� žeb�ík� musí být pevné a rovnom�rn� rozmíst�ny. První a poslední p�í�el 
m�že mít jinou rozte� mezi základnou a plošinou. Na zadní stran� žeb�íku musí být prostor 
bez p�ekážek alespo� 90 mm kolmo k žeb�íku. Stupn� i p�í�le musí být vodorovné 
s p�ijatelnou odchylkou ±3°. P�í�le, stranice nebo madla žeb�íku musí vyhovovat požadavk�m 
na sev�ení.  

Pokud je u schod� mezera pod zábradlím menší než 600 mm, m�že zábradlí pro schody 
vedoucí na plošiny nahradit bariéru. Zábradlí i bariéry musí vyhov�t požadavk�m na uchopení 
a musí vést od prvního schodu. Schody musí být jednotné konstrukce, rovnom�rn� rozmíst�ny 
a musí být vodorovné s p�ípustnou odchylkou  ±3°. V sestav� schod� musí být alespo� t�i 
podstupnice a sklon sestavy musí být stálý. P�dorysná ší�ka nášlapné plochy schodu musí být 
alespo� 140 mm a minimální hloubka stupn� musí být 110 mm (viz. Obr. 5.1.1). 

Obr. 5.1.1 – Minimální pr�m�t a hloubka stupn�

Pokud jsou strmé prvky snadno p�ístupné, musí být otvory v barié�e velké nejvýše 500 
mm a výška volného pádu nesmí být v�tší než 2 000 mm. 
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Pokud je první p�í�el ve výšce do 400 mm, je žeb�ík považován za prost�edek k 
snadného p�ístupu. Prost�edky k snadnému p�ístupu k za�ízení jsou schody, rampy a spojené 
plošiny s výškovým rozdílem do 600 mm. 

Spoje se nesmí samovoln� rozpojit, pokud to nebylo zám�rem v návrhu. Nesmí být 
rozebíratelné bez nástroj�. 

Pokud jsou sou�ásti náchylné k opot�ebení, musí být umožn�na jejich údržba, 
p�ípadn� vým�na.  

Pokud šplhací lano není sou�ástí širší sí�ové konstrukce, nesmí být možné ud�lat na 
lan� smy�ku, aby nedošlo k uškrcení. Pr�m�ry lan musí odpovídat požadavk�m na sev�ení.  

Základy nesmí p�edstavovat nebezpe�í (podvrknutí, náraz). Pokud nejsou sou�ásti 
vy�nívající ze základ� ú�inn� zakryty a ukon�eny, musí být umíst�ny minimáln� 400 mm pod 
hracím povrchem.  

5.2 Návrh sestavy se skluzavkou 

Dle bezpe�nostních požadavk� je navržena sestava se skluzavkou. Skluzavka m�že 
být nap�íklad s polyethylenu od prodejce PROMELAX ( internetový zdroj [13] ). Výška 
nástupu skluzavky je 1 500 mm a ší�ka 500 mm. Šplhací sí�, nap�íklad od prodejce KV. 
�EZÁ� s.r.o. ( internetový zdroj [11] ), z PA stá�eného lana o pr�m�ru 16 mm, velikost ok je 
250 mm, na krajích mají oka ší�ku 175 mm. Nosnost lana je 250 kg. Úchytové kroužky mají 
pr�m�r 60 mm. Lezecká st�na, nap�íklad od prodejce TR-WALLS ( internetový zdroj [15] ), 
má maximální výšku pádu 2 200 mm a m�že být vyrobena z p�ekližky, což je cenov�
nejvýhodn�jší materiál. Všechna zábradlí mají výšku 700 mm. Schodišt� obsahuje 8 stup��. 
Plošina 10 podlahových nosník�. Výška pádu plošiny je 1 500 mm. Schémata sestavy se 
skluzavkou jsou na Obr. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 a 5.2.5. Výkres v m��ítku 1:50 je uveden 
v P�ÍLOZE B. 
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Obr. 5.2.1 – P�dorysné schéma sestavy se skluzavkou 

Obr. 5.2.2 – Schéma sestavy se skluzavkou v pohledu 1 
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Obr. 5.2.3 – Schéma sestavy se skluzavkou v pohledu 2 

Obr. 5.2.4 – Schéma sestavy se skluzavkou v pohledu 3 
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Obr. 5.2.5 – Schéma sestavy se skluzavkou v pohledu 4 

5.3 Zatížení vlastní tíhou 

Vlastní tíha samotné nosné konstrukce je vypo�ítána v programu Scia Engineer na 
základ� velikostí pr��ez� a druhu materiálu. 

Zatížení od vlastní tíhy zábradlí, provaz� šplhací sít� a skluzavky, p�sobící �ástí své 
tíhy na plošinu, jsou znatelná až na druhém nebo t�etím desetinném míst� v �ádu kN, jsou 
tudíž zanedbatelná. Lezecká st�na je instalována jako samonosný prvek, není tedy t�eba 
ur�ovat její vlastní tíhu.  

5.4 Výpo�et hmotnosti d�tí 

Hmotnost d�tí se vypo�ítá podle literatury [1]. 

Po�et uživatel� na d�ev�ných schodech:
Po�et uživatel� na p�ístupovém žeb�íku nebo schodech musí být vypo�ítán podle 

po�tu uživatel� na prvcích p�ímého typu na základ� sou�tu délek všech p�í�lí nebo stup��. 
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Délka stupn�: L = 1,04 m 
Po�et stup��: 8 

Po�et uživatel� n na schodech s 8 stupni se sklonem menším nebo rovným 60° dle vzorce 
4.4.1: 
� � �v�"+�� � ��� ��+�+�� � ����, � ������`�=|�W�
maximální po�et uživatel� na jednom stupni: ��� � ��,� � �����`�=|�W 
Po�et uživatel� na nosníku plošiny:
Délka nosníku: L = 1,1 m 
Po�et nosník�: 10 

Po�et uživatel� n na plošin� složené z 10 nosník� se sklonem menším nebo rovným 60° dle 
4.4.1: 
� � ��+����+�� � ����� � ������`�=|�W�
Maximální po�et uživatel� na jednom nosníku: ���+ � ��� � �����`�=|�W 
Po�et uživatel� na šplhací síti:
Plocha šplhací sít�: A = 1,5 . 1,1 = 1,65 m2 

Po�et uživatel� n na ploše se sklonem v�tším než 60° podle vzorce 5.4.1: 

� � � b8�P�      5.4.1 

A plocha uvažovaného prvku [m2]. 

� � �����+�,� � ���� � �����`�=|�W 
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Po�et uživatel� na lezecké st�n�:
Plocha lezecké st�ny: A = 1,5 . 2,2 = 3,3 m2

Po�et uživatel� n na lezecké st�n�, která má sklon v�tší než 60°, podle vzorce 5.4.1: 
� � � ���+�,� � ���� � �����`�=|�W�
Po�et uživatel� na skluzavce: n = 1 uživatel 

Hmotnost dít�te do 14 let a sm�rodatná odchylka v�kové skupiny byly stanoveny 
podle literatury [1]. 
m = 53,8 kg
� = 9,6 kg 

m st�ední hmotnost dít�te ve stanovené v�kové skupin� [kg]; 
� sm�rodatná odchylka p�íslušné v�kové skupiny [kg]. 

Tyto hodnoty jsou založeny na údajích pro d�ti ve v�ku 14 let. Nicmén� výpo�et 
zatížení v�etn� bezpe�nostních sou�initel� zabezpe�í, že konstrukce m�že být rovn�ž užívána 
dosp�lými. 

Celkové hmotnosti d�tí Gn pro jednotlivé úseky se vypo�ítají podle vzorce 3.4.1. 

Výpo�et hmotnosti d�tí na d�ev�ných schodech: 

� � ��� ���� � ������ ���� ��� � ���������
Výpo�et hmotnosti d�tí na nosníku plošiny: 

� � ��� ���� � ������ ���� ��� � � +�+������
Výpo�et hmotnosti d�tí na šplhací síti: 

� � �� ���� � ������ ���� �� � �����,���
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Výpo�et hmotnosti d�tí na lezecké st�n�: 

� � �� ���� � ������ ���� �� � �+���+���
Výpo�et hmotnosti d�tí na skluzavce: 

� � �� ���� � ������ ���� �� � ��������

5.5 Výpo�et zatížení 

Výpo�et zatížení je proveden podle literatury [1]. 

Dynamický sou�initel Cdyn se ur�í podle vzorce 4.5.1. 

Dynamický sou�initel pro zatížení na d�ev�ných schodech: 
�0~� � � ���� � � �� ��� � ��+,
Dynamický sou�initel pro zatížení na nosníku plošiny: 
�0~� � � �� ��� � ��+�
Dynamický sou�initel pro zatížení na šplhací síti: 
�0~� � � ���� � ����
Dynamický sou�initel pro zatížení na lezecké st�n�: 
�0~� � � ���� � ���
Dynamický sou�initel pro zatížení na skluzavce: 
�0~� � � ���� � �
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Úhrnné vertikální zatížení uživatelem Ftot,v na koloto� se vypo�ítá podle vzorce 4.5.2. 

Úhrnné vertikální zatížení na d�ev�ných schodech: �O1O�! � �� 
�� �0~� � �+� ������� ��+, � � �������- � ������-
Úhrnné vertikální zatížení na d�ev�ných schodech jedním uživatelem: 
�O1O�!�m ���O1O�!� � ������� � +�����-
Úhrnné vertikální zatížení na nosníku plošiny: �O1O�! � �+� ��+�+���� ��+� � �� ����,��- � �������-
Úhrnné vertikální zatížení nosníku plošiny jedním uživatelem: 
�O1O�!�m ���O1O�!� � �������� � +��+��-
Úhrnné vertikální zatížení na šplhací síti: �O1O�! � �+� �����,� ���� � � �+�����- � ������-
Úhrnné vertikální zatížení na lezecké st�n�: �O1O�! � �+� �+���+� ��� � � ��+���- � ������-
Úhrnné vertikální zatížení na skluzavce: �O1O�!�m � �+� ������ � � � ��+���- � ������-

Úhrnné horizontální zatížení uživatelem Ftot,h je 10% úhrnného vertikálního zatížení 
uživatelem a vypo�ítá se podle vzorce 4.5.3. 

Úhrnné horizontální zatížení na lezecké st�n�: �O1O�� � +����O1O�! � +��� ���� � +��,��-
Úhrnné horizontální zatížení na skluzavce: �O1O���m � +��� ���� � +�����-
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Zatížení d�ev�ných schod�:
Pro posouzení stupn� se zatíží jeden stupe� dv�mi silami Ftot,v,1. Pro posouzení 

schodnice se musí ur�it liniové zatížení schodnic podle vzorce 4.5.4: 
Délka schodnice: L = 2,83 m 
�! � �O1O�!v � � ���������� � �������-��
Zatížení plošiny a stojek:

Pro posouzení samotného nosníku plošiny se nosník zatíží dv�mi silami Ftot,v,1. Pro 
posouzení stojek musí být ur�eno liniové zatížení nosníku plošiny podle vzorce 4.5.4. 
Celková délka nosník� plošiny: L = 10 . 1,1 = 11 m 
�! � �O1O�!v � �������� � ���+���-��

Zatížení na šplhací síti je rovnom�rn� rozd�leno mezi 4 body úchyt� lan k plošin�. 
�O1O�!�m ���O1O�!� � ������ � +�����-

Lezecká st�na je samonosná, p�enese tedy vertikální zatížení uživateli, na plošinu 
p�sobí pouze úhrnné horizontální zatížení uživateli, které musí být p�evedeno na liniové 
zatížení, p�sobící na plošinu a stojky, podle vzorce 4.5.4: 
Délka strany plošiny, ke které je st�na p�ichycena: L = 1,5 m 
Délka stojky: L = 1,45 m 
�� � �O1O���� ¡¢£¤¥¦§ ��¡¨©¤¢ª«§ �� +��,������ � ��� � �+�+���-��

Vzhledem k tomu, že horizontální zatížení uživateli na lezecké st�n� je malé, není 
t�eba s ním po�ítat. 

V míst� nástupu na skluzavku bude plošina zatížena silami Ftot,v,1 a Ftot,h,1. 
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5.6 Zat�žovací stavy 

V p�edchozí kapitole je popsáno, jak bude sestava zatížena. Na Obr. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 
5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 a 5.6.7  je vid�t zatížení od uživatel� jednotlivých prvk�. 

Obr. 5.6.1 – Zatížení stupn� d�ev�ných schod� (Scia Engineer) 

Obr. 5.6.2 – Zatížení schodnice (Scia Engineer) 

Obr. 5.6.3 – Zatížení nosníku plošiny (Scia Engineer) 
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Obr. 5.6.4 – Zatížení sestavy se skluzavkou od jednoho uživatele na skluzavce 
(Scia Engineer) 

Obr. 5.6.5 – Zatížení sestavy se skluzavkou od uživatel� na plošin� (Scia Engineer) 
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Obr. 5.6.6 – Zatížení sestavy se skluzavkou od uživatel� na šplhací síti (Scia Engineer) 

Obr. 5.6.7 – Zatížení sestavy se skluzavkou od schodišt� (Scia Engineer) 
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5.7 Pr�b�hy vnit�ních sil 

V programu Scia Engineer jsou vypo�ítány pr�b�hy vnit�ních sil. 

Obr. 5.7.1 – Pr�b�h posouvajících sil V na stupni d�ev�ných schod�

VEd+ = 0,65 kN 
VEd- = - 0,65 kN 

Obr. 5.7.2 – Pr�b�h ohybových moment� M na stupni d�ev�ných schod�

MEd+ = 0,22 kNm 
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Obr. 5.7.3 – Reakce v podporách schodnice

Rz = 2,24 kN 

Obr. 5.7.4 – Pr�b�h normálových sil N na schodnici 

NEd+ = 1,19 kN 
NEd- = - 1,19 kN 

Obr. 5.7.5 – Pr�b�h posouvajících sil V na schodnici 
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VEd+ = 1,9 kN 
VEd- = - 1,9 kN 

Obr. 5.7.6 – Pr�b�h ohybových moment� M na schodnici 

MEd+ = 1,34 kNm 

Obr. 5.7.7 – Pr�b�h posouvajících sil V na nosníku plošiny 

VEd+ = 0,61 kN 
VEd- = - 0,61 kN 

Obr. 5.7.8 – Pr�b�h ohybových moment� M na nosníku plošiny 
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MEd+ = 0,22 kNm 

Obr. 5.7.9 – Pr�b�h normálových sil N na stojkách sestavy se skluzavkou 

NEd- = - 5,97 kN 

5.8 Posouzení stupn� d�ev�ných schod�

Posouzení stupn� d�ev�ných schod� je provedeno podle literatury [5]. Materiálové 
charakteristiky a hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 

Geometrické charakteristiky pr��ezu stupn� d�ev�ných schod�: 
b = 0,3 m 
h = 0,02 m 

> � ?� �� � +���+�+� � +�++����
E~ �����  ?� �� ����� +��� +�+�� � �� �+BV��	

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
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A plocha pr��ezu [m2]; 
Wy modul pr��ezu k ose y [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 0,22 kNm 
Vz,Ed = 0,65 kN 

Výpo�et návrhového nap�tí v ohybu podle vzorce 3.8.13: 
�/�~�0 � ;~�f0E~ �� +��������+BV � ���+++��<= � ���;<=
�m,y,d návrhové nap�tí v ohybu k ose y [MPa]; 
My,Ed návrhový ohybový moment k ose y [kNm]. 

Posouzení na ohyb se provede podle vzorce 4.8.1: 

�/�~�0./�~�0 �� ������� � +��� _ �
fm,y,d návrhová pevnost v ohybu ve sm�ru osy y [MPa]. 

Stupe� d
ev	ných schod� vyhoví na ohyb. 

Posouzení na smyk: 
Výpo�et efektivní ší�ky bef  podle vzorce 4.8.4 a efektivní plochy pr��ezu Aef  podle 

vzorce 4.8.3 z kapitoly 4.8. 

?G2 ���7"� ? � +��,� +�� � +��+���
>G2 ��?G2� � � +��+�� +�+� � +�++�+����

Výpo�et návrhového nap�tí ve smyku podle vzorce 4.8.6: 
�0�A ��¬A�f0>G2 �� +���+�++�+� � ��������<= � +����;<=
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�d,z návrhové nap�tí ve smyku [MPa]; 
Vz,Ed návrhová posouvající síla ve sm�ru osy z [kN]. 

Posouzení na smyk se provede podle vzorce 4.8.5: �0�A � +����;<= _ �.!�0 � �����;<=
fv,d návrhová pevnost ve smyku [MPa]. 

Stupe� d
ev	ných schod� vyhoví na smyk. 

5.9 Posouzení schodnice 

Posouzení schodnice je provedeno podle literatury [5]. Materiálové charakteristiky a 
hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 

Geometrické charakteristiky pr��ezu stupn� d�ev�ných schod�: 
b = 0,03 m 
h = 0,3 m 

> � ?� �� � +�+��+�� � +�++����
E~ �����  ?� �� ����� +�+�� +��� � ���� �+BD��	

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
Wy modul pr��ezu k ose y [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 1,34 kNm 
Vz,Ed = 1,9 kN 
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Výpo�et návrhového nap�tí v ohybu podle vzorce 3.8.13: 
�/�~�0 � ;~�f0E~ �� �����������+BD � ���,,�,���<= � �����;<=

Posouzení na ohyb je provedeno podle vzorce 4.8.1: �/�~�0./�~�0 �� ��������� � +��� _ �
Schodnice vyhoví na ohyb. 

Posouzení na smyk: 
Výpo�et efektivní ší�ky bef  podle vzorce 4.8.4 a efektivní plochy pr��ezu Aef  podle 

vzorce 4.8.3 z kapitoly 4.8. 

?G2 ���7"� ? � +��,� +�+� � +�+�+���
>G2 ��?G2� � � +�+�+�� +�� � +�++�+����

Výpo�et návrhového nap�tí ve smyku podle vzorce 4.8.6: 
�0�A ��¬A�f0>G2 �� ���+�++�+� � ����+���<= � +����;<=

Posouzení na smyk je provedeno podle vzorce 4.8.5: �0�A � +����;<= _ �.!�0 � �����;<=
Schodnice vyhoví na smyk. 

5.10 Posouzení nosníku plošiny 

Posouzení nosníku plošiny je provedeno podle literatury [5]. Materiálové 
charakteristiky  a hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitoly 3.8. 
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Geometrické charakteristiky pr��ezu stupn� d�ev�ných schod�: 
b = 0,15 m 
h = 0,03 m 

> � ?� �� � +����+�+� � +�++�����
E~ �����  ?� �� ����� +���� +�+�� � ����� �+BV��	

b ší�ka pr��ezu [m]; 
h výška pr��ezu [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
Wy modul pr��ezu k ose y [m3]. 

Výsledné maximální vnit�ní síly: 
My,Ed = 0,22 kNm 
Vz,Ed = 0,61 kN 

Výpo�et návrhového nap�tí v ohybu podle vzorce 3.8.13: 
�/�~�0 � ;~�f0E~ �� +�����������+BV � ��,,,�,���<= � ��,��;<=

Posouzení na ohyb je provedeno podle vzorce 4.8.1: �/�~�0./�~�0 �� ��,������ � +�,� _ �
Nosník plošiny vyhoví na ohyb. 

Posouzení na smyk: 
Výpo�et efektivní ší�ky bef  podle vzorce 4.8.4 a efektivní plochy pr��ezu Aef  podle 

vzorce 4.8.3 z kapitoly 4.8. 

?G2 ���7"� ? � +��,� +��� � +��++���
>G2 ��?G2� � � +��++�� +�+� � +�++�+�����
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Výpo�et návrhového nap�tí ve smyku podle vzorce 4.8.6: 
�0�A ��¬A�f0>G2 �� +���+�++�+�� � �+������<= � +��+�;<=

Posouzení na smyk je provedeno podle vzorce 4.8.5: �0�A � +��+�;<= _ �.!�0 � �����;<=
Nosník plošiny vyhoví na smyk. 

5.11 Posouzení stojky 

Posouzení stojky je provedeno podle literatury [5]. Materiálové charakteristiky a 
hodnoty sou�initel� jsou p�evzaty z kapitol 3.8 a 3.9. 

� = 0,7 
Návrhová normálová síla: 
NEd = 5,97 kN 

Geometrické charakteristiky stojky: 
b = 100 mm = 0,10 m 
h = 100 mm = 0,10 m 
l = 1,41 m 

> � ?� � � +��+� +��+ � �+�+����
@ � � ����  ?� �	 �� ���� +��+� +��+	 � ����� �+BC��D

b ší�ka pr��ezu stojky [m]; 
h výška pr��ezu stojky [m]; 
l délka stojky [m]; 
A plocha pr��ezu [m2]; 
I moment setrva�nosti pr��ezu [m4]; 
� sou�initel pro ur�ení kritické délky sloupového prvku [-]. 
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Výpo�et kritické délky stojky Lcr se provede podle vzorce 3.9.1: v7" � �X� W � +�,����� � +�����
Polom�r setrva�nosti i se vypo�ítá podle vzorce 3.9.2: 

` � �Y@> � �Y��������+BC+�+� � +�+���
Štíhlost � se vypo�ítá podle vzorce 3.9.3: 
F � �v7"` � � +���+�+� � ��
Relativní štíhlostní pom�r �rel se vypo�ítá podle vzorce 3.9.4: 

F"GH �� Fp�  Y.7�8�\U8�8V ����p �  Y ��,��++ � +���
Sou�initel k se vypo�ítá podle vzorce 3.9.5: � � +��� h� ��X7� �F"GH j �+�� ��F"GH� l � +��� h� � +������+��� j +�� ��+����l � +���
Sou�initel vzp�ru kc se vypo�ítá podle vzorce 3.9.6: 
�7 �� � �� ��q��j�F"GH� �� �+��� ��q+���� j�+���� � +���
Výpo�et nap�tí v tlaku rovnob�žn� s vlákny podle vzorce 3.8.12: 
�7�8�0 ��-f0> � ����,+�+� � ��,��<= � +��+�;<=
Posouzení na vzp�rný tlak podle vzorce 3.9.7:�7�8�0 � +��+�;<= _ ��7� .7�8�0 � +���� ����� � �+����;<=

Stojka sestavy se skluzavkou vyhoví na vzp	rný tlak. 
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5.12 Posouzení p�ípoje stupn� ke schodnici 

Posouzení p�ípoje stupn� ke schodnici je provedeno podle literatury [5]. 

Použité šrouby: 2 x M12 (4.6) 
VEd = 0,65 kN 
Spoj: ocel-d�evo 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné materiály i pr�m�r šroub�, jsou charakteristická 
pevnost v otla�ení ve d�ev�ném prvku fh,k a charakteristický plastický moment únosnosti My,Rk
p�evzaty z kapitoly 3.10. .��\ � ������;<=;~�w\ � �+���+����-��
t1 = 30 mm 
d = 12 mm 

Charakteristická únosnost pro jeden st�ih jednoho spojovacího prost�edku Fv,Rk podle vzorce 
3.10.1: 

�!�w\ � xyz  +��� .��\ |m� }����� I��;~�w\� .��\� } ������w\� ® � xyz { +��� ������ �+� ������� q���+���+��������������
� xyz �����,���������+�� � ������-

Posouzení únosnosti pro dva šrouby se provede podle vzorce 3.10.4: 
�!�w\ � ������-� � �¬f0� � �+���� � +�����-

P
ípoj stupn	 ke schodnici pomocí 2 šroub� M12 (4.6) vyhoví. 
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5.13 Posouzení p�ípoje schod� k plošin� sestavy 

Posouzení p�ípoje stupn� ke schodnici je provedeno podle literatury [5]. 

Použité šrouby: 1 x M12 (4.6) 
RZ = 2,24 kN 
Spoj: ocel-d�evo 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné materiály, pr�m�r šroub� i tlouš�ku schodnice, 
je charakteristická únosnost pro jeden st�ih jednoho spojovacího prost�edku Fv,Rk p�evzata 
z kapitoly 5.12. 

Posouzení únosnosti pro jeden šroub se provede podle vzorce 3.10.4: 
�!�w\ � ������-� � �¬f0� � �+���� � +�����-

P
ípoj schod� k plošin	 sestavy pomocí 1 šroubu M12 (4.6) vyhoví. 

Sestava se skluzavkou vyhoví z hlediska únosnosti p�íslušným normám. Mezní stav 
použitelnosti není rozhodující. 
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6. Záv�r 

Cílem této práce je návrh bezpe�ného a zábavného d�ev�ného h�išt� pro d�ti. Návrh je 
proveden na základ� platných normativních bezpe�nostních požadavk�. Materiály byly 
vybrány tak, aby byl zajišt�n p�im��ený pom�r ceny a životnosti, požadované únosnosti, 
estetického p�sobení, možností následné údržby. Každá jednotlivá sestava d�tského h�išt� je 
snadno p�ístupná d�tem i dosp�lým.  

Užitné zatížení bylo vypo�ítáno pro maximální možný po�et d�tí na jednotlivých 
prvcích a každá z posuzovaných �ásti vyhoví na mezním stavu únosnosti dle požadovaných 
norem. Vzhledem k charakteru konstrukce sestavy (malé plochy zat�žované v�trem nebo 
sn�hem) a nepravd�podobnosti sou�asného p�sobení extrémních hodnot užitného zatížení a 
zatížení klimatických, nebyla sestava posuzována na jejich kombinaci. 

Vizualizace s kone�ným návrhem uspo�ádání h�išt� a barevn� odd�lenými 
dopadovými plochami a plochami volného prostoru kolem za�ízení je na Obr. 6.1 a 
v P�ÍLOZE C. 

Obr. 6.1 – 3D zobrazení d�tského h�išt� kresbou (ArchiCAD)
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