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1 Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením rozhledny z materiálů na bázi 

dřeva. Celá práce je rozčleněna na 7 kapitol, jež korespondují se zadáním bakalářské práce, 

včetně úvodu a závěru. 

V druhé kapitole je shrnuta rešerše mapující historický vývoj a typy rozhleden v České 

republice. Jedna z podkapitol se mimo jiné zaměřuje na vybrané rozhledny na Valašsku, které 

jsem měl možnost osobně navštívit. 

Třetí kapitola řeší variantní návrh rozhledny z materiálů na bázi dřeva. V této kapitole 

jsou představeny celkově 4 různé varianty, z nichž jedna je následně vybrána a podrobněji 

zpracovávána v dalších částech bakalářské práce. Jednotlivé varianty jsou vytvořeny pomocí 

3D modelování v programu AutoCAD 2014. 

Čtvrtá kapitola obsahuje architektonický a dispoziční návrh zvolené varianty rozhledny, 

která je situována do obce Horní Bečva. Je zde podrobněji popsána řešená rozhledna, včetně 

příslušné 3D vizualizace a části projektové dokumentace pro stavební řízení. 

Pátá kapitola zahrnuje statický výpočet rozhodujících nosných prvků a ztužení 

konstrukce. Jsou zde řešeny účinky zatížení, která mohou na konstrukci v průběhu její 

životnosti působit. K této části je vytvořen výpočetní model ve statickém softwaru Scia 

Engineer 14, kde jsou zohledněny zásadní kombinace zatěžovacích stavů a následně proveden 

lineární výpočet. Na základě vypočtených vnitřních sil v konstrukci jsou provedeny návrhy a 

posudky jednotlivých dřevěných prvků. 

Šestá kapitola se zabývá návrhem a posouzením vybraných spojů nosných prvků. 

Hlavní nosné spoje jsou řešeny jako svorníkové s vloženými ocelovými plechy. Dále je 

použito ocelových spojovacích prvků, převážně od firmy BOVA. 

Veškeré značení neznámých veličin spolu s jejich jednotkami je uvedeno v každé 

kapitole a odpovídá zavedeným značkám v normách [3] až [8]. 
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2 Historický vývoj a typy rozhleden 

Rozhledna je stavba s vyhlídkovým prostorem vyvýšeným nad okolním terénem 

(minimálně 4 metry), přístupná veřejnosti. Mezi nejznámější rozhledny na světě patří 

Eiffelova věž v Paříži, v České republice je pravděpodobně tou nejznámější Petřínská 

rozhledna (obrázek 2.1) v Praze. Rozhledna bývá často vybudována jako součást jiné stavby 

(hradu, kaple, věže) [15]. 

Jednoznačná definice termínu rozhledna ovšem neexistuje a je předmětem diskuzí, tudíž 

se názory na toto téma mohou lišit. Některá odborná literatura [2] uvádí, že rozhledna je 

vyhlídková stavba splňující tato základní kritéria: 

1.  byla vytvořená lidskou činností 

2.  je určená či dodatečně upravená k účelům rozhlížení 

3. s vyhlídkovým prostorem umístěným alespoň několik metrů nad terénem 

4. je přístupná veřejnosti (i jen v určitém časovém období) 

5. je všeobecným povědomím jako rozhledna uznávaná 

 

Obrázek 2.1 - Petřínská rozhledna (Zdroj: www.rozhledny.yc.cz, Foto: Martin Chroust) 

2.1 Pojem rozhledna 
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Historie rozhleden na našem území sahá až na počátek 19. století. První rozhledny 

nebyly klasickými věžemi tak, jak si je představujeme - tj. někde na kopci. Byly to 

pozoruhodné, monumentální stavby, které si na svých pozemcích nechala budovat šlechta. 

Nejstarší rozhlednou, jež se dochovala dodnes, je Minaret (obrázek 2.2) nacházející se v 

Lednicko-Valtickém areálu. Roku 2002 oslavil 200 let od svého vzniku. 

Za první horskou rozhlednu na našem území je považována Josefská věž (obrázek 2.3) 

na Kleti z roku 1825, kterou také nechal postavit šlechtic. Od této doby už rozhledny vznikají 

na více místech, ačkoliv nepravidelně a za různým účelem. Některé věže sloužily 

zeměměřičům (Babylon z roku 1831, Děčínský Sněžník z roku 1865) či lázeňským hostům 

(Hamelika z roku 1876, Vyhlídka Karla IV. z roku 1877).  

Opravdový rozvoj rozhleden začal až na začátku 80. let 19. století, kdy se lidé začali 

více zajímat o turistiku a kdy vznikaly první turistické spolky. Až do počátku 1. světové války 

se stavěly především dřevěné věže. Ty ovšem příliš dlouho nevydržely a na jejich místech 

byly často budovány nové, někdy i kamenné rozhledny jako třeba Bramberk (obrázek 2.4) 

nebo Tanečnice.  

Během 1. světové války zájem o rozhledny krátce opadl, nicméně to se změnilo 

v období 1. republiky, kdy se o rozvoj těchto staveb zasloužil především Klub 

československých turistů. Roku 1939 ale přišla 2. světová válka, která vrhla půl století trvající 

temno nejen na obyvatelstvo, ale i na rozhledny. Rozhleden postavených během let 1939 - 

1989 je na území České republiky opravdu poskromnu. 

Po sametové revoluci nastala největší expanze rozhleden v celé její více než dvousetleté 

historii. Můžeme tedy konstatovat, že žijeme v rozhlednové renesanci. Každým rokem se 

otevírá hned několik nových rozhleden, navíc pravidelně bývají rekonstruovány a 

zpřístupňovány rozhledny dříve uzavřené. V průběhu let 1990 – 1998 bylo postaveno 17 

rozhleden, což je více než dvojnásobek za celé období totality. 

Jednou z hlavních příčin rozhlednového obrození ke konci 90. let nepochybně bylo 

uvedení seriálu České televize s názvem „Rozhlédni se, člověče,“ který byl věnován českým 

rozhlednám. Autor scénáře seriálu, prof. Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci, pak 

navíc v roce 1999 vydal knihu Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (viz [2]), která je jakousi 

2.2 Historie rozhleden v ČR 



~ 13 ~ 
 

nadstavbou seriálu a prvním souborným dílem, jenž popisuje historii rozhleden na našem 

území.  

Dalším významným faktorem, který zapříčinil vznik nových rozhleden na přelomu 

tisíciletí, byly potřeby mobilních operátorů. Byly proto postaveny desítky stožárů, které měly 

sloužit k vylepšení signálu mobilních telefonů. Na řadě míst, především z iniciativy přilehlých 

obcí, byly jako součást stožárů vybudovány speciální ochozy ryze pro vyhlídkové účely. 

Vzorem a průkopníkem bylo v tomto případě město Ústí nad Orlicí, kde v roce 1996 vznikla 

první multifunkční rozhledna tohoto typu (obrázek 2.5). Celkem tímto způsobem vzniklo 

takřka 60 nových rozhleden, z nichž bohužel drtivá většina jsou velmi podobné ocelové 

konstrukce, kdy často nejde jedna rozhledna rozlišit od druhé.  

Později, přibližně od roku 2005, se u nás začal po období telekomunikačních stožárů 

objevovat nový trend, kdy vznikalo a stále vzniká velké množství nižších, zato pohledných 

rozhleden ze dřeva. Tento fakt je zapříčiněn zejména vstupem České republiky do Evropské 

unie, kdy řada malých obcí čerpá finance z fondů Evropské unie. Ač to v roce 2005 vypadalo, 

že rozhlednový boom pomalu končí (skončila hlavní část výstavby telekomunikačních 

stožárů), s nástupem nových dřevěných rozhleden však vzniká každý rok mnoho nových 

rozhleden (viz graf 1) [10]. 

 

 

Graf 1 - Počet nových rozhleden v letech 1998 až 2011 (Zdroj: [10], Autor: Martin Chroust) 
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  Obrázek 2.3 - Josefovská věž (Zdroj: [12], Foto: Petr Kohl) 
 

Obrázek 2.4 - Bramberk (Zdroj: [10], Foto: Tomáš 
Bejr) 

Obrázek 2.2 - Minaret (Zdroj: [11], Foto: M. Kosek) 
 

Obrázek 2.5 - Andrlův Chlum (Zdroj:[10]. Foto: 
Pavel Rotrekl) 
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Rozhledny lze v zásadě rozdělit dle charakteru nosné konstrukce na těžké a lehké. Na 

základě jiných kritérií se zase nabízí možnost rozhledny rozdělit dle dominantního materiálu 

konstrukce. Máme tedy rozhledny z kamene, cihel, betonu, oceli nebo dřeva. Následující 

odstavce podrobněji rozebírají jednotlivé typy. 

2.3.1 Těžké rozhledny 

Těžké rozhledny (tzv. typ TTV-R) mohou dosahovat až do výšky 70 m. Hlavní nosnou 

funkci zde tvoří dřík rozhledny, jenž je sestaven ze železobetonových skruží nebo je 

vybetonován monoliticky. V jednotlivých skružích jsou po výšce umístěny průběžné kanálky, 

které slouží pro uložení výztuže. Dřík bývá někdy ze statických důvodů ztužen 

železobetonovými žebry. Těžké rozhledny jsou navíc v patě věže doplněny o provozní objekt, 

jenž je určen pro účely pokladny nebo slouží pro umístění technologických zařízení v případě, 

že se primárně jedná o vysílač signálu mobilních operátorů. Po obvodu dříku je realizováno 

točité schodiště, které zajištuje výstup na vyhlídkovou plošinu. Opláštění může být řešeno 

jako vzdušné jen pomocí ocelového zábradlí, případně jej mohou tvořit ocelové pláty nebo 

dřevěné šindele [18]. 

2.3.2 Lehké rozhledny 

Lehké rozhledny se staví do výšek, kterou umožňuje statika užitých konstrukčních 

materiálů. Obecně však dosahují menších výšek než těžké rozhledny. Mohou být ryze ocelové 

či dřevěné, případně je užito obou materiálů. Často se setkáváme s rozhlednami, které jsou 

kromě vrcholové vyhlídkové plošiny vybaveny ještě několika plošinami v průběhu stoupání 

po schodišti. Pro zastřešení se volí co možná nejlehčí střechy a krytiny. Celá rozhledna může 

být navíc opláštěná vhodným materiálem. Na rozdíl od většinou typizovaných těžkých 

rozhleden se celá koncepce výstavby vždy řeší individuálně s investorem dle jeho vize a 

potřeb [18]. 

2.3.3 Kamenné rozhledny 

Kámen byl od pradávna jeden z nejpoužívanějších materiálů ve stavitelství, a ne jinak 

tomu bylo i u staveb rozhleden. Většina nejstarších dochovaných rozhleden z 19. století je 

postavena právě z lomového kamene. Řada z nich byla v době nedávno minulé 

2.3 Typologie rozhleden 
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rekonstruována a znovuotevírána pro veřejnost. Dnes se od stavby kamenných rozhleden 

z ekonomických a technologických důvodů spíše upouští. Jako příklady uveďme již 

zmiňovaný Minaret (obrázek 2.2) v Lednici nebo Bramberk (obrázek 2.4) v Jizerských 

horách. 

2.3.4 Cihlové rozhledny 

Stejně jako rozhledny z kamene, tak i ty z cihel se 

těšily větší oblibě před érou konstrukcí z oceli a 

železobetonu. Cihly jsou při výstavbě rozhleden často 

kombinovány právě s kamenem. Mnohdy se rozhlednami 

stávají staré průmyslové objekty, jako jsou třeba zděné 

komíny či trafostanice. Z dochovaných staveb za zmínku 

stojí například Kopanina v Českém Ráji, z nově vzniklých 

Chlum u Chanovic (obrázek 2.6), což je stavba z betonových 

cihel. 

 

 

2.3.5 Železobetonové rozhledny 

Železobeton je nejčastěji využíván ke stavbě těžkých, 

masivních, vysokých rozhleden, kde nosnou funkci tvoří 

monolitické či prefabrikované jádro ve středu stavby. To 

bývá doplněno podružnou ocelovou konstrukci, která je do 

jádra ukotvena a na niž je přichyceno točité schodiště a 

opláštění (více v podkapitole těžké rozhledny). Můžeme 

ovšem najít i menší rozhledny ze železobetonu, které 

primárně sloužily k jiným účelům (vodárny) nebo jsou 

součástí rekreačních objektů. Za všechny uveďme dnes 

nevyužívanou vodárenskou věž v Heřmanově Huti (obrázek 

2.7) na Plzeňsku, která byla upravena na rozhlednu. 

Obrázek 2.6 - Chlum u Chanovic 
(Zdroj: [10], Foto: Jiří Rod) 

Obrázek 2.7 - Heřmanová Huť 
(Zdroj: [10], Foto: OÚ Heřmanova 

Huť) 
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2.3.6 Ocelové rozhledny 

Ocel díky svým mechanickým vlastnostem umožňuje 

realizaci opravdu vysokých staveb. Často se můžeme setkat 

s příhradovými stožáry vysílačů, které jsou uzpůsobeny jako 

vyhlídkové stavby. Spoje ocelových rozhleden jsou 

prováděny buďto šroubové (vysokopevnostní šrouby) nebo 

nýtované. Povrch nosné konstrukce se upravuje 

pozinkováním proti korozi.  Mezi ocelové rozhledny 

můžeme zařadit velice atypickou stavbu Hraniční vrch 

(obrázek 2.9), která se nachází na hranicích s Polskem, či 

rozhlednu Vartovna (obrázek 2.8) na Zlínsku. 

 

 

 
 

Obrázek 2.9 - Hraniční vrch (Zdroj: [11], Foto: M. Čada) 
 

2.3.7 Dřevěné rozhledny 

Výstavba dřevěných rozhleden zažívá v dnešní době díky svému pozitivnímu 

estetickému a ekologickému působení velký rozkvět. Velkou výhodou dřevěných rozhleden je 

nepochybně jejich finanční nenáročnost. Konstrukce jsou buďto prováděny z opracované 

kulatiny nebo z hraněného lepeného dřeva, přičemž je užito smrkového či vůči atmosférickým 

Obrázek 2.8 - Vartovna (Zdroj: [10], 
Foto: Helena Holubářová) 
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vlivům odolnějšího modřínového dřeva. Povrch 

nosné konstrukce nebo jen kritické detaily (otvory, 

zářezy) bývají chráněny impregnačním nátěrem. U 

těchto konstrukcí je rovněž důležité precizní 

provedení spojů, jež bývá nejčastěji realizováno 

pomocí ocelových styčníkových plechů, které jsou 

zajištěny svorníky. Mimo jiné nejsou výjimkou ani 

rozhledny v kombinaci se ztužením 

pomocí ocelových prvků (táhla). Jako příklady 

dřevěných rozhleden uveďme nejvyšší stavbu 

z kulatiny v Evropě Bohdanku (obrázek 2.10) na 

Kutnohorsku nebo rozhlednu Miloňová ve Velkých 

Karlovicích (obrázky 2.11 a 2.12). 

 

Na Valašsku díky rázu tamní přírody a tradici dominují především stavby ze dřeva. 

Z historie se mnoho rozhleden ve valašském kraji nedochovalo, a tak zde převažují rozhledny 

vystavené v době nedávné. Mnohé tyto rozhledny vznikaly z iniciativy obcí, které čerpaly 

prostředky z fondů Evropské unie v rámci regionálního rozvoje. 

Ač je Valašsko na tyto monumentální stavby oproti jiným regionům spíše chudší kraj, 

tak i tady se najdou rozhledny, které rozhodně stojí za zmínku. V rámci této práce jsem 

několik z nich navštívil a kromě neodolatelného výhledu, který se mi shora naskytl, jsem měl 

možnost se na dané konstrukce a některé vybrané detaily důkladně podívat a nafotit si je. 

2.4.1 Miloňová 

Navštívena 17. 11. 2014 

Tato dřevěná rozhledna (obrázek 2.11) se nachází v obci Velké Karlovice na kopci 

Miloňová (846 m.n.m.), jenž je součástí Vsetínských vrchů. Konstrukce má šestiboký půdorys 

a stojí na železobetonových základech. Nosné sloupy jsou ze smrkové kulatiny. Věž se 

směrem k vrcholu zužuje do tvaru jehlanu, střechu věže pokrývá štípaný šindel. Stavba 

2.4 Rozhledny na Valašsku 

Obrázek 2.10 - Bohdanka (Zdroj: [11], Foto: J. 
Šlapák) 
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dosahuje do výšky 24 m, přičemž vyhlídková plošina je situována ve výšce 20 m a při 

výstupu na ni je třeba překonat 84 schodů. 

Na přípravě stavby spolupracovala místní radnice a společnost Lesy ČR, s.p., která se 

zároveň stala investorem. K vybudování došlo v létě roku 2012. Na projektu se podílela 

společnost RESA a odpovědný projektant Antonín Závada z firmy Arstav. K slavnostnímu 

otevření došlo 20. 10. 2012 [11]. 

 

 

2.4.2 Sůkenická  

Navštívena 24. 11. 2014 

Rozhlednu Sůkenická (obrázek 2.13) najdeme na kopci Čarták (někdy je tak nazývána i 

samotná rozhledna) v nadmořské výšce 953 m.n.m. nedaleko hraničního přechodu se 

Slovenskem Bumbálka. 

Původním záměrem bylo vybudovat základnovou stanici pro mobilní telefony firmy 

Eurotel. Stavba byla povolena pod podmínkou, že bude zpřístupněna i pro turisty jako 

rozhledna. Realizace stavby proběhla roku 1997, pro veřejnost byla rozhledna otevřena 28. 6. 

1998 [11]. 

Obrázek 2.11 - Miloňová (Foto: Autor) 
 

Obrázek 2.12 – Miloňová: Ztužení (Foto: Autor) 
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Konstrukčně se jedná o typický příklad těžké železobetonové rozhledny (více v kapitole 

2.3). Konstrukce dosahující do výšky 40 m je postavena ze železobetonových skruží (obrázek 

2.14), jež jsou ve vrcholu doplněny lehkým železobetonovým stožárem, který slouží k 

upevnění antén mobilních operátorů. V patě rozhledny je umístěn zděný objekt obsahující 5 

místností, které slouží mobilním operátorům pro uložení technologie. Vyhlídková plošina se 

nachází ve výšce 26m s stoupá k ní 137 schodů točitého vřetenového schodiště. 

K železobetonovému jádru je připevněná podpůrná ocelová konstrukce, která drží konstrukci 

schodiště a opláštění ze smrkových palubek [18]. 

 

 

2.4.3 Jurkovičova rozhledna 

Navštívena 23. 4. 2015 

Jurkovičova rozhledna (obrázek 2.15) se nachází v Rožnově pod Radhoštěm na vrchu 

zvaném Karlův kopec (480 m.n.m.). Své jméno dostala podle slovenského lidového architekta 

Dušana Sámo Jurkoviče, který je mimo jiné autorem mnoha staveb ve valašském regionu 

(Libušín a Maměnka na Pustevnách). 

Teprve po 112 letech od vzniku Jurkovičových náčrtů vznikl nápad realizovat 

v Rožnově výstavbu rozhledny, která byla postavena v letech 2010 a 2011. Na realizaci 

Obrázek 2.14 – Sůkenická: Nosné jádro (Foto: Autor) 
 

Obrázek 2.13 - Sůkenická (Foto: Autor) 
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projektu se stejně jako v případě rozhledny Miloňová ve Velkých Karlovicích podílel 

architekt a projektant Antonín Závada, který se snažil o stavbu dle původních 

architektonických návrhů pouze s drobnými úpravami. K otevření pro veřejnost došlo v dubnu 

roku 2012. 

Základnou rozhledny je podezdívka z opracovaného kamene. Na ni je napojena dřevěná 

konstrukce (nosné prvky z dubu, ostatní části ze smrku či jedle), jež je tvořena dvěma 

segmenty, a to roubenou chaloupkou a z ní vycházející osmistěnnou věží. Ta je ve výšce 19 m 

opatřena vyhlídkovou plošinou a je zakončena jehlanovitou střechou se čtyřmi malými vikýři 

a makovicí ve vrcholu. Rozhledna je při celkové výšce 30 m vertikálně členěna na sedm 

podlaží. Zajímavostí je, že většina tesařských a veškeré kovářské a klempířské práce byly 

prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů [13]. 

 
 

Obrázek 2.15 - Jurkovičova rozhledna (Foto: Autor) 
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3 Varianty řešení 
V této části bakalářské práce budou předvedeny varianty rozhledny z materiálů na bázi 

dřeva. Nejedná se o podrobně zpracované 3D modely, ale jen o koncepční modely navrhující 

předběžnou geometrii konstrukce, půdorysný tvar, způsob ztužení, předběžné řešení schodiště 

nebo způsob zastřešení. Jedna z uvedených variant bude následně vybrána a detailněji 

zpracována v dalších částech této práce. 

K 3D modelování a vizualizaci konstrukcí byla použita studentská verze programu 

AutoCAD 2014. V programu AutoCAD pracujeme s kartézským pravotočivým souřadným 

systémem s osami X, Y a Z. Při pohledu shora (ten se používá ve 2D) směřuje osa Z kolmo 

vzhůru z plochy výkresu. Po otevření nového výkresu se automaticky nastaví globální 

souřadný systém (GSS). GSS je nutné při kreslení otáčet a posouvat, pak tedy používáme 

uživatelský souřadný systém (USS) [1].  

Následující 3D modely (kapitoly 3.2 až 3.4) jsou zobrazeny pomocí přednastavených 

vizualizačních stylů programu AutoCAD. Konkrétně bylo použito koncepční vizualizace, jež 

zobrazuje vystínovaná tělesa v barvě přiřazené kreslící hladiny (pro přehlednost jsou zde 

jednotlivé typy prvků barevně rozlišeny), a dále bylo užito realistické stínované vizualizace, 

která umožňuje tělesům přiřadit konkrétní materiál. 

Nosná konstrukce je navržená z hraněných profilů. Jedná se o rozhlednu čtvercového 

půdorysu o rozměrech 4 x 4 m. Půdorys se směrem k vyhlídkové plošině zužuje vlivem 

sklonu 4 hlavních nosných sloupů (1,5° v obou půdorysných směrech). Vnější půdorysné 

rozměry vyhlídkové plošiny, jež se nachází ve výšce 11,6 m, tedy jsou 3,4 x 3,4 m. Celková 

svislá výška konstrukce od paty sloupů až k vrcholu střechy činí cca 15,9 m. Rozhledna je 

pomocí příčných rozpěrných prvků členěna po výšce do několika polí. První skupina příčlí se 

nachází ve výšce 2,4 m, další příčle jsou umísťovány po 3 metrech až k vyhlídkové plošině. 

Ztužení je provedeno jedním diagonálním prvkem v každém poli s tím, že v sousedních, o 

pravý úhel otočených a v horním poli, má ztužující diagonála opačný směr. Zastřešení je 

provedeno pomocí stanové střechy o 4 nárožních a 4 mezilehlých krokvích, které jsou navíc 

3.1 Způsob modelování 

3.2 Varianta A 
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ve vrcholu podepřeny. Sklon střešních rovin je 50°. Výstup na vyhlídkovou plošinu je 

realizován po točitém vřetenovém schodišti, jehož stupně jsou vetknuty do trubkovitého 

sloupu z oceli. Ocelový sloup je ve svém vrcholu zaklíněn do dřevěné konstrukce. Konstrukce 

neobsahuje plošiny po výšce stoupání, výstup je průběžný od země až na vyhlídku. 

Obrázek 3.3 - Varianta A: Vyhlídková plošina a střecha 

Obrázek 3.2 - Varianta A: Realistická vizualizace 
 

Obrázek 3.1 - Varianta A: Čelní pohled 
 



~ 24 ~ 
 

 

Nosné sloupy jsou z kulatiny, ostatní prvky nosné konstrukce tvoří hraněné profily. 

Půdorysně se jedná o rozhlednu ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, jehož kružnice opsaná 

má průměr 4 m. Hlavní nosné prvky tvoří šestice sloupů, jež jsou umístěny ve vrcholech 

pomyslného pravidelného šestiúhelníku, a jeden středový sloup, směřující do vrcholu střechy. 

Všechny sloupy jsou zhotoveny z kulatiny a neodklánějí se od svislice jako v případě varianty 

A. Celková výška rozhledny od paty sloupů až k vrcholu střechy činí cca 16,2 m. Jedná se o 

relativně dosti štíhlou konstrukci. Vyhlídková 

plošina se nachází ve výšce 12 m. Konstrukce 

nosných sloupů je po obvodu spojena skupinou 

kleštin, které rozčleňují konstrukci na několik polí. 

V úrovni jednotlivých skupin kleštin jsou po výšce 

3 m situovány plošiny. Další příčné prvky spojující 

nosné sloupy ob jeden sloup (půdorysně ve tvaru 

rovnostranného trojúhelníku) slouží k podpoře 

plošinových nosníku. Ztužení je provedeno jedním 

diagonálním prvkem v každém poli v obdobném 

smyslu jako v případě varianty A. Zastřešení o 

šesti skloněných plochách, jež kopírují půdorysné 

rozložení stavby, se skládá z 6 nárožních krokví. 

Každá střešní rovina o výsledném sklonu 38° dále 

obsahuje další 3 krokve, z nichž ta středová 

směřuje do společného vrcholu, zbylé 2 kratší 

krokve jsou uchyceny k nárožním krokvím. 

Výstup na vyhlídkovou plošinu je zprostředkován 

po točitém schodišti, jež je přerušeno na každé 

plošině.  Jednotlivé stupně jsou upevněny k 

středovému sloupu (vřetenu). 

 

 

 

3.3 Varianta B 

Obrázek 3.4 - Varianta B: Pohled 
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Varianta C je zpracována ve dvou dílčích variantách, jež se od sebe liší pouze způsobem 

ztužení konstrukce.  

3.4.1 Varianta C1 

Veškeré nosné prvky konstrukce jsou navrženy z hraněných profilů. Rozhledna má 

půdorys ve tvaru čtverce o rozměrech 4,5 x 4,5 m. Půdorys se směrem k vyhlídkové plošině 

zužuje vlivem sklonu 4 hlavních nosných sloupů (2,5° v obou půdorysných směrech). Vnější 

půdorysné rozměry vyhlídkové plošiny, umístěné ve výšce 10,4 m, tedy jsou 3,6 x 3,6 m. 

Celková svislá výška konstrukce od paty sloupů až k vrcholu střechy činí cca 14,3 m. Příčné 

3.4 Varianta C 

Obrázek 3.6 - Varianta B: Realistická vizualizace 

Obrázek 3.5 - Varianta B: 
Vyhlídková plošina a střecha 
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prvky, které rozpírají nosné sloupy, člení konstrukci na pole. První skupina příčlí se nachází 

ve výšce 3 m, další příčle jsou umísťovány po 2,4 m až k vyhlídkové plošině. Ztužení je 

realizováno pomoci dvojice zkřížených diagonál v každém poli, z nichž jedná je průběžná a 

druhá je v místě křížení přerušená a kloubově připojena z obou stran k té průběžné.  

V nejspodnějších polích je systém ztužení proveden dvojicí prvků ve tvaru obráceného 

písmena V z důvodu přístupnosti ke schodišti. K zastřešení je užito sedlové střechy se 6 

dvojicemi krokví. Ty jsou podporovány jednak vaznicemi uloženými na sloupech a potom 

také vrcholovou vaznicí. Osová vzdálenost jednotlivých krokví je 0,85 m. Střešní roviny jsou 

ve sklonu 40°. Výstup na vyhlídkovou plošinu je umožněn po 4 žebříkových schodištích, 

která spojují jednotlivé plošiny po výšce stoupání. 

 

 

 

Obrázek 3.8 - Varianta C: Čelní pohled 
 

Obrázek 3.7 - Varianta C: Boční pohled 
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3.4.2 Varianta C2 

Jak již bylo naznačeno, koncepčně se jedná o obdobu varianty C1 s tím rozdílem, že je 

užito jiného způsobu ztužení. Ve všech polích je použito stejného systému ztužení jako 

v nejspodnějších polích varianty C1, jde tedy o dvojici prvků ve tvaru obráceného písmene V. 

Srovnání variant C1 a C2 je znázorněno na obrázcích 3.11 a 3.12. 

 
Obrázek 3.11 - Srovnání ztužení: Varianta C1 (vlevo) a Varianta C2 

 

Obrázek 3.9 - Varianta C1: Realistická vizualizace 

Obrázek 3.10 - Varianta C1: Vyhlídková plošina 
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Obrázek 3.12 – Pohledy: Varianta C1 (vlevo) a Varianta C2  
 

Varianta A byla zamítnutá z důvodu menšího sklonu hlavních nosných sloupů a dále 

z důvodu použití točitého schodiště z oceli, která by narušovala architektonický ráz nosné 

konstrukce ze dřeva. 

Varianta B byla zamítnuta, jelikož se jedná o dosti štíhlou konstrukci se svislými 

sloupy, tudíž by hůře odolávala náporu větru a mohla by být nestabilní. Rovněž by byla velká 

spotřeba materiálu na výstavbu. 

Jako nejschůdnější se tedy jeví varianta C se ztužením C2. Díky většímu sklonu 

hlavních nosných sloupů je tento konstrukční systém nejstabilnější. Ztužení ve tvaru 

obráceného písmene V (Varianta C2) zmenšuje extrémní ohybové momenty na příčlích (tvoří 

podporu v jejich středu), které jsou vystaveny vysokému namáhání od užitného zatížení na 

plošinách. V případě ztužení C1 vznikají v příčlích vysoké ohybové momenty, které by 

znesnadňovaly dimenzování těchto prvků. 

3.5 Zvolená varianta 
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4 Architektonické a dispoziční řešení 
V této části bakalářské práce je popsáno architektonické a dispoziční řešení zvolené 

varianty rozhledny. Rozhledna byla kromě architektonických a dispozičních požadavků 

navržená s ohledem na statický výpočet (více kapitola 5) a konstrukční požadavky – 

především problematika spojů (více kapitola 6). K této části práce je navíc přiložena část 

projektové dokumentace stavby v podobě výkresů. 

Rozhledna se bude nacházet v obci Horní Bečva v místní části zvané Prostá 

v nadmořské výšce cca 640 m. Tato lokalita je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

Přístupová cesta k rozhledně vede po sjezdu ze silnice I. třídy E442 kolem vodní nádrže Horní 

Bečva směrem ke kamennému lomu, kde je možné na odstavném parkovišti ponechat osobní 

automobil, dále směr Hotel Duo, poté podle značených turistických cedulí po pěšině až k 

samotné rozhledně. S ohledem na umístění stavby a přístupovou cestu nebude rozhledna 

přístupná v zimním období. Více o umístění stavby a přístupové cestě viz obrázek 4.1.  

 

Obrázek 4.1 - Situování rozhledny (Zdroj:www.mapy.cz) 

4.1 Situování stavby 



~ 30 ~ 
 

Zpracování bylo provedeno na základě znalostí okolí, prostudování map a osobní 

návštěvy dané lokality. Předpokládá se výhled do 3 světových stran (sever, východ a západ), 

výhledu na jih brání lesní porost. Na obrázcích 4.2 až 4.4 jsou fotografie zprostředkovávající 

výhled z místa (země), kde bude stavba umístěna. 

Přepokládaný výhled: 

Vrcholy Moravskoslezských Beskyd – Radhošť, Tanečnice, Čertův Mlýn, Kněhyně a další 

Části obce Horní Bečva – kopce Bukovina, Šorstýn a Martiňák, vodní nádrž Horní Bečva, 
údolí Ráliška a Bučkové a další 

 

Obrázek 4.2 - Výhled západní a severozápadní (Foto: Autor) 

4.2 Analýza výhledu 
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Obrázek 4.3 - Výhled severní (Foto: Autor) 
 

 

Obrázek 4.4 - Výhled východní a severovýchodní (Foto: Autor) 
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  S přihlédnutím k dimenzím profilů nosné konstrukce je použito kombinace lepeného 

lamelového dřeva (více masivní profily) třídy pevnosti GL24h a rostlého konstrukčního dřeva 

(méně masivní profily) třídy pevnosti C24. Veškeré nosné dřevěné prvky jsou ze smrkového 

dřeva. Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva jsou uvedeny v rámci statického výpočtu 

v kapitole 5. 

Nosné spoje jsou převážně řešeny jako svorníkové s vloženými plechy z konstrukční 

oceli S235J0. Na většinu ostatních spojů je užito spojovacích prvků od firmy BOVA. 

Konstrukční detaily, návrhy a posudky vybraných spojů jsou pak více rozebrány v kapitole 6. 

 Základní konstrukční systém a architektonická koncepce v zásadě vychází z návrhové 

varianty C2, tak jak je popsána v kapitole 3.4 jen s drobnými úpravami. Konstrukce je řešena 

jako otevřená bez vnějšího opláštění. K této práci je pro lepší představu rovněž zpracována 

realistická 3D vizualizace architektonického návrhu konstrukce (obrázek 4.5) a patřičná 2D 

výkresová dokumentace v příloze. Navržené profily jsou vypsány v rámci statického výpočtu 

v kapitole 5. 

Půdorysná plocha v úrovni základové spáry:   20,25 m2  (4,5 x 4,5 m) 

Půdorysná plocha v úrovni vyhlídky:     12,96 m2 

Půdorysná plocha střechy:     21,39 m2 

Celková výška od základové spáry po hřeben:   14,13 m 

Výšková úroveň vyhlídkové plošiny:    10,33 m 

Výšková úroveň první plošiny:     3,13 m 

Konstrukční výška podlaží:      2,4 m 

Nejnižší světlá výška na vyhlídkové plošině:   2,2 m 

Odklon nosných sloupů od svislice:     2,5° v obou půdorysných směrech 

Sklon střešních rovin:      40° 

 

4.3 Materiálové a konstrukční řešení 

4.4 Základní geometrické údaje 
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Obrázek 4.5 - 3D vizualizace rozhledny 
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Výkopy o půdorysných rozměrech 0,8 x 0,8 m budou hloubeny do hloubky 1 m pod 

úrovní terénu. Výkopy není nutné svahovat. Na místě stavby je nutné mírné vyrovnání terénu 

na ploše 8x8 m a úprava terénu kolem schodiště. 

Nosné sloupy budou založeny na 4 patkách z vyztuženého betonu pevnostní třídy 

C25/30.  Kloubová patka je řešena jako spojení 2 ocelových částí pomocí čepu. Horní ocelová 

část se vloží do předem naimpregnovaného zhlaví sloupu jako střední ocelový prvek a zajistí 

se svorníky, přičemž je třeba dbát na to, aby dřevěný prvek byl v dostatečné výšce nad 

terénem. Spodní část se připojí přes patní plech pomocí kotevních šroubů k betonovému 

povrchu. Patka je navržena pouze předběžně (neznámé geologické poměry v podloží), 

kompletní návrh a posudek není předmětem této práce. 

Střecha je navržena jako sedlová. Tvoří ji celkem 6 dvojic krokví s osovou vzdáleností 

0,85 m, ty jsou podporovány jednak krajními vaznicemi, které přenášejí účinky zatížení do 

nosných sloupů, a dále potom vrcholovou vaznicí. Zavětrování střechy je provedeno 

prostřednictvím pásků začepovaných do sloupků a vaznice.  

Záklop krokví tvoří prkna ze smrkového dřeva vyšší jakosti (C30). Ta jsou 

k jednotlivým krokvím přichycena dvojicí vrutů. Navržené dimenze prken -  tloušťka 3 cm, 

šířka 16 cm, délka 465 cm. Prkna vyhoví na únosnost i použitelnost. 

Na bednění z prken je položen tabulový bitumenový 

šindel tmavé barvy od firmy IKO (obrázek 4.6), jehož výhodou 

je nízká hmotnost a snadná montáž. Pod ten se navíc umisťuje 

podkladní pás, který slouží jako pojistná hydroizolace. Výrobce 

dále uvádí, že je schopen odolávat rychlosti větru až 220 km/h 

a splňuje veškeré nároky certifikace CE. Více o specifikaci 

výrobku a postupu při montáži v montážní příručce výrobce 

[17]. 

 

 

4.5 Výkopy a základy 

4.6 Střecha 

Obrázek 4.6 - Střešní krytina 
(Zdroj: [17]) 
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Nosnou funkci vyhlídkové plošiny a ostatních plošin zajišťují prosté nosníky, jež jsou 

uloženy a připevněny k příčným prvkům rozhledny. Jeden z nosníků (hlavní plošinový 

nosník) zároveň slouží k podepření schodiště. Více o rozmístění nosníků na jednotlivých 

plošinách viz výkresová dokumentace, případně 3D vizualizace. 

Podlaha plošin je tvořena fošnami ze smrkového dřeva vyšší jakosti (C30). Ty jsou 

kladeny kolmo na směr plošinových nosníků, přičemž ke každému z nich jsou přichyceny 

dvojicí vrutů. Navržený profil fošen – tloušťka 4 cm, šířka 16 cm. Fošny vyhoví na únosnost i 

použitelnost. 

Při návrhu plošin bylo také zapotřebí přihlédnout k faktu, že se lidé, kteří stoupají na 

vyhlídkovou plošinu, musí vyhnout s těmi, kteří jdou směrem opačným. Nejmenší průchozí 

šířka na plošinách tedy je cca 1 m, což se pro vyhnutí jeví jako dostatečné. 

Z dispozičních důvodů bylo nutné navrhnout schodiště, jehož délka ramena by byla co 

možná nejkratší. Pro účely spojení plošin rozhledny je tedy použito jednoramenného 

žebříkového schodiště o výsledném sklonu 58°. Průchozí šířka schodišťového ramene je 700 

mm a nepředpokládá se, že se zde budou vyhýbat lidé. 

Nosnou funkci schodiště zajišťuje dvojice schodnic, k nimž jsou připevněny jednotlivé 

stupnice. Schodišťové stupně žebříkových schodišť musí být bez podstupnic. Schodnice dole 

spočívají na hlavním plošinovém nosníku a jsou k němu pevně uchyceny. Výjimku zde 

představuje první schodišťové rameno, které je založeno na samostatném základu. Nahoře 

jsou schodnice opřeny o plošinový nosník a zajištěny proti horizontálnímu posunu.  

Konstrukční výška jednoho podlaží je 2400 mm. V jednom schodišťovém rameni je 

navrženo 10 schodišťových stupňů o výšce 240 mm.  

Pro rozměry schodišťového stupně platí: 

 2 ∙ ℎ + 𝑏 = 630 𝑚𝑚         (1) 

kde:   h – výška schodišťového stupně  

 b – šířka schodišťového stupně 

4.7 Plošiny 

4.8 Schodiště 
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Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že šířka schodišťového stupně bez přesahu je 150 

mm a tedy délka jednoho schodišťového ramene je 1350 mm (9 stupňů x 150 mm), u prvního 

schodišťového ramene je to 1800 mm (první plošina ve výšce 3120 mm – 13 stupňů). 

Stupnice mají navíc přesah 60 mm, jejich výsledná šířka tedy je 210 mm. Podchodnou a 

průchodnou výšku není nutné v tomhle případě ověřovat. Schodiště je navrženo v souladu 

s normou [3] a vyhovuje požadavkům na žebříková schodiště. 

Zábradlí na plošinách a schodištích je rovněž řešené ze dřeva. Svislými prvky zábradlí 

jsou sloupky (profil 60 x 60 mm), které jsou pevně ukotveny k hlavnímu plošinovému 

nosníku, respektive ke schodnicím. Vodorovnou výplň tvoří 2 madla (profil 40 x 60 mm), 

z nichž to výše uložené je ve výšce 1 m a to níže uložené je ve výšce 0,5 m od úrovně 

podlahy, případně schodišťového stupně (měřeno svisle). Výška zábradlí tedy splňuje 

požadavek pro minimální výšku zábradlí pro hloubku volného prostoru od 3 do 12 m. Na 

vnějších stranách plošin jsou vodorovná madla uchycena přímo k nosné konstrukci rozhledny. 

Povrchy a hrany prvků zábradlí musí být vhodně opracovány a zaobleny. 

 
 

Obrázek 4.7 - Detail schodiště se zábradlím 

4.9 Zábradlí 
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Otvory a zářezy v dřevěných prvcích budou chemicky ošetřeny impregnačním nátěrem, 

který bude realizován přímo na stavbě. Plošná impregnace všech nosných prvků však 

z důvodu finanční náročnosti provedena nebude. Ocelové prvky ve spojích budou chráněny 

proti korozi žárovým pozinkováním. 

Při návrhu konstrukce bylo rovněž přihlédnuto k vlivům na životní prostředí. Rozhledna 

by svým charakterem neměla narušit ráz okolní krajiny. Výstavba musí být provedena tak, 

aby byla co možná nejšetrnější k přírodě. Po ukončení výstavby je třeba dát vše (přístupová 

pěšina, okolní terén atd.) do původního stavu. Stavba nebude za svého provozu produkovat 

odpad, škodlivé látky či jinak ohrožovat faunu a flóru. Konkrétní požadavky stanoví 

kompetentní osoba. 

Při výstavbě je nutné řídit se vyhláškou O bezpečnosti práce a technických zařízení při 

výstavbě. Při provozu stavby bude vstup na rozhlednu pouze na vlastní nebezpečí. Investor a 

provozovatel neponesou zodpovědnost za úrazy návštěvníků či případné vzniklé škody na 

jejich majetku. 

Pravidelná kontrola a prohlídka dřevěných konstrukcí a jejich spojů bude probíhat 

každých 5 let, kdy každá druhá prohlídka bude podrobnější. Podrobná prohlídka bude 

spočívat ve srovnání projektové dokumentace se stávajícím stavem, dále budou 

zaznamenávány změny na konstrukci v oblasti únosnosti i použitelnosti, bude provedena 

kontrola kvality spojů. V případě nezanedbatelných závad budou navrženy opatření vedoucí k 

odstranění těchto závad. 

4.10 Úprava povrchů 

4.11 Péče o životní prostředí 

4.12 Bezpečnost 

4.13 Kontroly a prohlídky 
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5 Statický výpočet nosných prvků 
V této části bakalářské práce budou navrženy a posouzeny prvky nosné konstrukce. 

Samotný návrh profilů bude kromě statických požadavků na únosnost a použitelnost vycházet 

z požadavků architektonických a konstrukčních (zejména proveditelnost spojů). Ke statickým 

výpočtům je použita studentská verze statického softwaru Scia Engineer 14 od společnosti 

Nemetschek Scia, s.r.o. Návrhy a posudky jsou provedeny za pomocí programu Microsoft 

Excel 2010. 

Před samotným statickým posouzením je nezbytné určit předběžný návrh profilů, aby 

bylo možné nadefinovat výpočetní model ve Scia a stanovit zatížení, která jsou závislá na 

dimenzích profilů (zatížení větrem). 

Hlavní sloupy:   240/240 

Příčle:     120/160 

Ztužující diagonály:   120/120 

Vaznice:   160/200 

Krokve:   100/160 

Pásky:    120/120 

Sloupky:   120/120 

Hlavní plošinový nosník: 120/180 

Plošinový nosník:  70/140 

Schodnice:   60/160 

Jak již bylo předesláno v kapitole 4 je použito kombinace lepeného lamelového dřeva 

třídy pevnosti GL24h a rostlého konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24. V tabulce 5.1 jsou 

uvedeny materiálové charakteristiky. 

5.1 Předběžný návrh profilů 

5.2 Materiálové charakteristiky: 
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Tabulka 5.1 - Materiálové charakteristiky C24 a GL24h 

 

Konstrukce byla nejdříve nakreslena v programu AutoCAD jako prutový model a 

následně importována do Scia s přiřazením konkrétních profilů. Celá konstrukce byla 

rozdělena na dva dílčí výpočetní modely.  

První model (obrázek 5.1) zahrnuje plošiny a schodiště. Každý z plošinových nosníků je 

prostě podepřen. Schodnice jsou kloubově připojeny k hlavním plošinovým nosníkům tak, že 

dole jsou zachyceny posuny ve všech směrech a nahoře je umožněn posun ve svislém směru.  

Druhý model (obrázek 5.2) zahrnuje samotnou nosnou konstrukci (sloupy, příčle, 

diagonály, krov), která je navíc zatížena do příčlí reakcemi od prvního modelu (stálé a užitné 

zatížení na plošinách a schodištích). Nosné sloupy jsou uloženy na 4 pevných kloubových 

podporách. Sloupy jsou průběžné na celou svou výšku. Veškerá připojení ostatních prvků jsou 

řešena kloubově - pootočení kolem os y a z volné, pootočení kolem osy x tuhé (rotačně tuhé). 

Osedlání krokví na vaznice je modelováno pomocí tuhého ramena s kloubem na konci, tak 

aby došlo k přenosu smykových a normálových sil a bylo zabráněno přenosu ohybových 

momentů. 

C24 GL24h

fm,k [MPa] 24 24 charakteristická pevnost v ohybu

ft,0,k [MPa] 14 16,5 charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny

ft,90,k [MPa] 0,5 0,4 charakteristická pevnost v tahu kolmo na vlákna

fc,0,k [MPa] 21 24 charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny

fc,90,k [MPa] 2,5 2,7 charakteristická pevnost v tlaku kolmo na vlákna

fv,k [MPa] 2,5 2,7 charakteristická pevnost ve smyku

E0,mean [MPa] 11000 11600 průměrný modul pružnosti v tahu a tlaku rovnoběžně s vlákny

E0,05 [MPa] 7400 9400 5% kvantil modulu pružnosti v tahu a tlaku

E90,mean [MPa] 370 390 průměrný modul pružnosti v tahu a tlaku kolmo na vlákna

Gmean [MPa] 690 720 průměrný modul pružnosti ve smyku

ρk [kg/m3] 350 380 charakteristická hodnoty hustoty

5.3 Výpočetní model 
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Zatížení vypočteno na základě příslušných norem [4] až [7]. 

5.4.1 Vlastní tíha 

Zatížení vlastní tíhou se generuje automaticky programem Scia dle nadefinovaných 

profilů. 

5.4.2 Stálé zatížení 

Představuje zatížení od nenosných, trvale v konstrukci zabudovaných prvků, jako je 

skladba střešního pláště, podlaha plošin nebo zábradlí. 

Charakteristická hodnota délkového zatížení na krokve se vypočte rozpočtením plošné 

tíhy skladby střešního pláště do jednotlivých krokví na základě jejich zatěžovací šířky dle (2). 

Výpočet je uveden v tabulce 5.2. 

5.4 Výpočet zatížení 

Obrázek 5.2 - Výpočetní model - konstrukce Obrázek 5.1 - Výpočetní model - plošiny 
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𝑔𝑘 = (𝐺𝑧á𝑘𝑙𝑜𝑝 ∙ 𝑡 + 𝐺𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑛𝑎) ∙ 𝑏       (2) 

 

Tabulka 5.2 - Výpočet stálého zatížení na střeše 

 

 

Charakteristickou hodnotu délkového zatížení od skladby podlahy dostaneme obdobně 

jako v předchozím případě rozpočtením plošné tíhy podlahy do jednotlivých plošinových 

nosníků na základě zatěžovacích šířek. Výpočet je uveden v tabulce 5.3. Pojmenování 

nosníků je zřejmé z obrázku 5.3. 

Tabulka 5.3 - Výpočet stálého zatížení na plošinách 

 

Gzáklop [kN/m3] 4,2 objemová tíha dřevěného pobití

t [m] 0,03 tloušťka pobití

Gkrytina [kN/m2] 0,15 plošná tíha krytiny

b [m] 0,85 roznášecí šířka (vzdálenost krokví)

0,71 poměr roznášecí šířky krajní krokve ku středové

gk [kN/m] 0,23 charakteristická hodnota délkového zatížení na středovou krokev

gk,kraj [kN/m] 0,17 charakteristická hodnota délkového zatížení na krajní krokev

Gpodlaha [kN/m3] 4,2 objemová tíha dřevěné podlahy

t [m] 0,04 tloušťka podlahy

Nosník (i) bi [mm] gki [kN/m]

1A 342,5 0,06

1B 345 0,06

1C 345 0,06

1D 232,5 0,04

2A 325 0,05

2B 310 0,05

2C 310 0,05

2D 215 0,04

3A 380 0,06

3B 410 0,07

3C 265 0,04

4A 350 0,06

4B 360 0,06

4C-I 240 0,04

4C-II 425 0,07

4D 490 0,08
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Obrázek 5.3 - Pojmenování plošinových nosníků 
 

Dále je uvažováno zatížení od tíhy zábradlí do hlavních plošinových nosníku         

  𝑔𝑘 = 0,15 𝑘𝑁/𝑚 a tíha od stupnic do schodnic  𝑔𝑘 = 0,05 𝑘𝑁/𝑚 

5.4.3 Užitné zatížení 

Podle normy [5] v části o užitných zatížení daná konstrukce spadá do kategorie C3 

(plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí), kde se charakteristická hodnota plošného 

zatížení pohybuje v rozmezí 3 – 5 kN/m2. S přihlédnutím k předpokládanému provozu, 

dispozičnímu řešení konstrukce, statickým a materiálovým požadavkům se pro další výpočet 

uvažuje s hodnotou qk = 3 kN/m2. Užitné zatížení se uplatní na plošinách a na schodištích. 

V tabulce 5.4 je uveden rozpočet užitného zatížení do jednotlivých nosníků v obdobném 

duchu jako u zatížení stálého. 

Užitné zatížení na stupnicích je rozpočteno rovnoměrně do obou schodnic jako spojité 

zatížení. Výpočet je uveden v tabulce 5.5. 
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Tabulka 5.4 - Výpočet užitného zatížení na plošinách 

 

 

Tabulka 5.5 - Výpočet užitného zatížení na schodišti 

 

 

5.4.4 Zatížení sněhem 

K výpočtu zatížení sněhem bylo využito sněhové mapy dostupné z [16], odkud byla na 

základě lokality stavby převzata charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi. Krajina 

byla vyhodnocena jako otevřená. Výpočet plošného zatížení dle (3) pro rovnoměrný sníh a dle 

(4) pro nerovnoměrný sníh a délkového zatížení na jednotlivé krokve je uveden v tabulce 5.6. 

𝑠𝑘,1 = 𝜇1 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘         (3) 

𝑠𝑘,2 = 0,5 ∙ 𝜇1 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘        (4) 

Nosník (i) bi [mm] gki [kN/m]

1A 342,5 1,03

1B 345 1,04

1C 345 1,04

1D 232,5 0,70

2A 325 0,98

2B 310 0,93

2C 310 0,93

2D 215 0,65

3A 380 1,14

3B 410 1,23

3C 265 0,80

4A 350 1,05

4B 360 1,08

4C-I 240 0,72

4C-II 425 1,28

4D 490 1,47

qk [kN/m2] 3 charakteristická hodnota plošného zatížení

n [-] 9 počet stupnic v rameni

d [m] 0,7 délka stupnice (šířka schodišťového ramene)

š [m] 0,21 šířka stupnice

Fk [kN] 1,98 charakteristická hodnota síly do jedné schodnice

l [m] 2,81 délka schodnice

qk [kN/m] 0,71 charakteristická hodnota délkového zatížení do jedné schodnice
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Tabulka 5.6 - Výpočet zatížení sněhem 

 

 

5.4.5 Zatížení větrem 

Objekt byl na základě mapy větrných oblastí zařazen do větrné oblasti III. Kategorie 

terénu byla vyhodnocena jako I (jezera nebo vodorovná plochá krajina bez překážek).  

Nejprve je nutné vypočítat základní dynamický tlak působící na konstrukci, který je 

závislý na referenční výšce. Samotný výpočet dle vzorců (5) až (10) je uveden v tabulce 5.7. 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0           (5) 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐𝑜(𝑧) ∙ 𝑣𝑏          (6) 

 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑘𝑟 ∙ ln (
𝑧

𝑧0
)    𝑝𝑟𝑜   𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥       (7) 

 𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)
0,07

         (8) 

 𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝐼

𝑐𝑜∙ln(
𝑧

𝑧0
)
  𝑝𝑟𝑜  𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥       (9) 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚

2 (𝑧)       (10) 

sk [kN/m2] 3,87 charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi

Ce [-] 0,8 součinitel expozice

Ct [-] 1 tepelný součinitel

α [◦] 40 sklon střechy

μ1 [-] 0,53 tvarový součinitel

b [m] 0,85 roznášecí šířka (vzdálenost krokví)

0,71 poměr roznášecí šířky krajní krokve ku středové

sk,1 [kN/m2] 1,65 charakteristická hodnota plošného zatížení pro rovnoměrný sníh

sk,1 [kN/m] 1,40 charakteristická hodnota délkového zatížení na středovou krokev

sk,1,kraj [kN/m] 0,99 charakteristická hodnota délkového zatížení na krajní krokev

sk,2 [kN/m2] 0,83 charakteristická hodnota plošného zatížení pro nerovnoměrný sníh

sk,2 [kN/m] 0,70 charakteristická hodnota délkového zatížení na středovou krokev

sk,2,kraj [kN/m] 0,50 charakteristická hodnota délkového zatížení na krajní krokev
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Tabulka 5.7 - Výpočet dynamického tlaku větru 

 

Působení větru na svislé konstrukce je na základě normy [7] počítáno jako vítr na 

příhradové konstrukce, přičemž jsou uvažovány dva na sebe kolmé směry.  

Pro sílu od větru působící na příhradovou konstrukci přitom platí: 

 𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ∙ 𝑐𝑓 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓        (11) 

Pro výpočet je proto nutné určit součinitel síly cf, který je závislý na součiniteli plnosti 

φ. Ten lze stanovit pomocí vztahů (12) až (14) a obrázků 5.4 a 5.5.  Součinitel konstrukce cscd 

je pro konstrukce do výšky 15 m roven 1. 

Součinitel plnosti lze získat jako poměr součtu průmětů ploch prutů a styčníkových plechů do 

čelní plochy k ploše ohraničenou okraji čelní plochu (kolmá na směr větru) dle vztahu (12): 

 𝜑 =
𝐴

𝐴𝑐
  𝑘𝑑𝑒 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑓         (12) 

 𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 ∙ 𝛹𝜆          (13) 

𝜆 = 2 ∙ 𝑙/𝑑          (14) 

vb,0 [m/s] 27,5 výchozí základní rychlost větru (mapa větrných oblastí)

cdir [-] 1 součinitel směru větru

cseason [-] 1 součinitel ročního období

vb [m/s] 27,5 základní rychlost větru

h [m] 14,3 celková výška objektu

ze [m] 14,3 vnější referenční výška

zi [m] 14,3 vnitřní referenční výška

z0 [m] 0,01 parametr drsnoti terénu

z0,II [m] 0,05

zmin [m] 1 minimální výška

zmax [m] 200 maximální výška

z [m] 14,3 uvažovaná výška pro výpočet dynamického tlaku

kr [-] 0,17 součinitel terénu

cr (z) [-] 1,23 součinitel drsnosti terénu

co (z) [-] 1 součinitel ortografie

vm (z) [m/s] 33,92 charakteristická střední rychlost větru

kI [-] 1 součinitel turbulence

Iv (z) [-] 0,14 intenzita turbulence

ρ [kg/m3] 1,25 hustota vzduchu

qp (z) [kN/m2] 1,41 charakteristický maximální dynamický tlak
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Obrázek 5.4 -- Stanovení součinitele síly pro prostorovou příhradovou konstrukci s pruty z úhelníků (Zdroj: [7]) 
 

 

Obrázek 5.5 - Stanovení součinitele koncového efektu v závislosti na součiniteli plnosti a štíhlosti (Zdroj: [7]) 
 

Celková síla na příhradovou konstrukci je rozpočítána rovnoměrně na jednotlivé prvky 

čelní plochy konstrukce jako spojité zatížení (podle jejich šířky bi), což lépe vystihuje 

skutečné působení větru na konstrukci. Výpočet zatížení pro směr 1 je uveden v tabulkách 5.8 

a 5.9, pro směr 2 bylo zatížení stanoveno obdobně (kompletní výpočet zde není uveden). 

Hodnoty spojitých zatížení pro oba směry jsou uvedeny v tabulce 5.10. Na obrázku 5.6 je 

znázorněná legenda k pojmenování prvků. 
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Tabulka 5.8 - Výpočet průmětů ploch konstrukce do čelní plochy 

 
 
 

Tabulka 5.9 - Stanovení součinitele síly a součinitele konstrukce 

 

Prvek Počet bi [m] li [m] Ai [m
2]

S 2 0,24 12,64 6,07

SM 1 0,12 1,04 0,12

P1 1 0,16 3,77 0,60

P2 1 0,16 3,56 0,57

P3 1 0,16 3,35 0,54

P4 1 0,16 3,14 0,50

P5 1 0,16 3,03 0,48

D1 2 0,12 2,81 0,67

D2 2 0,12 2,8 0,67

D3 2 0,12 2,73 0,66

D4 2 0,12 2,66 0,64

D5 2 0,12 1,75 0,42

PS 2 0,12 0,82 0,20

SCHODNICE 4 0,16 2,675 1,71

ZÁBRADLÍ - - - 1,40

PODLAHA - - - 0,50

PLOŠINY - - - 0,30

A [m2] - - - 16,06

l [m] 12,64 délka příhradové konstrukce

d [m] 3,95 šířka příhradové konstrukce

Ac [m
2] 49,93  čelní plocha

ф [-] 0,32 součinitel plnosti

cf,0 [-] 2,3 součinitel síly bez vlivu proudění kolem volných konců

λ [-] 6,4 efektivní štíhlost

Ψλ [-] 0,95 součinitel koncového efektu jako funkce štíhlosti

cf [-] 2,19 součinitel síly

cscd [-] 1 součinitel konstrukce
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Tabulka 5.10 - Výpočet zatížení větrem na jednotlivé prvky 

 
 

 

Obrázek 5.6 - Pojmenování prvků (zatížení větrem) 
 

Prvek wk [kN/m] Prvek wk [kN/m]

S 0,74 S 0,74

SM 0,37 SM 0,37

P1 0,49 P1 0,49

P2 0,49 P2 0,49

P3 0,49 P3 0,49

P4 0,49 P4 0,49

P5 0,49 P5 0,49

D1 0,37 P6 0,62

D2 0,37 D1 0,37

D3 0,37 D2 0,37

D4 0,37 D3 0,37

D5 0,37 D4 0,37

PS 0,37 D5 0,37

PS 0,37

Směr 1 Směr 2
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Působení větru na střešní konstrukci je dle normy [7] počítáno jako vítr na přístřešky, 

přičemž jsou uvažovány 2 zatěžovací stavy - tlak a sání. Na základě normy je půdorys střechy 

rozdělen na oblasti (obrázek 5.7). Pro každou takovou oblast je nutné stanovit součinitele 

výsledného tlaku, kterými násobíme základní dynamický tlak. Jelikož norma nabízí hodnoty 

součinitele vnějšího tlaku pouze pro přístřešky do sklonu 30°, jsou v tomhle případě hodnoty 

získány vhodnou extrapolací. Tyto součinitelé přihlížejí ke kombinovanému účinku větru, 

působícího na horní a dolní povrchy přístřešků pro všechny směry větru. V tabulce 5.11 je 

uveden rozpočet výsledných spojitých zatížení na krokve dle vztahu (15). 

 𝑤𝑘 = 𝐶𝑝,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) ∙ 𝑏         (15) 

 

Obrázek 5.7 - Rozdělení oblastí na střeše pro zatížení větrem 
 

Tabulka 5.11 - Výpočet zatížení větrem na střeše 

 

CA+
p,net [-] 1,5 hodnota součinitele tlaku pro oblast A - tlak

CB+
p,net [-] 1,9 hodnota součinitele tlaku pro oblast B - tlak

CC+
p,net [-] 1,7 hodnota součinitele tlaku pro oblast C - tlak

CD+
p,net [-] 0,9 hodnota součinitele tlaku pro oblast D - tlak

CA-
p,net [-] -1,5 hodnota součinitele tlaku pro oblast A - sání

CB-
p,net [-] -1,9 hodnota součinitele tlaku pro oblast B - sání

CC-
p,net [-] -1,4 hodnota součinitele tlaku pro oblast C - sání

CD-
p,net [-] -2 hodnota součinitele tlaku pro oblast D - sání

b [m] 0,85 roznášecí šířka (vzdálenost krokví)

wA+
k  [kN/m] 1,80 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast A - tlak

wB+
k  [kN/m] 2,28 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast B - tlak

wC+
k  [kN/m] 2,04 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast C - tlak

wD+
k  [kN/m] 1,08 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast D - tlak

wA-
k  [kN/m] -1,80 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast A - sání

wB-
k  [kN/m] -2,28 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast B - sání

wC-
k  [kN/m] -1,68 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast C - sání

wD-
k  [kN/m] -2,40 charakteristická hodnota zatížení na krokev pro oblast D - sání
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Do výpočetního modelu bylo zadáno 13 různých zatěžovacích stavů, které zohledňují 

možné účinky zatížení na konstrukci. V tabulce 5.12 jsou uvedeny zatěžovací stavy včetně 

jejich popisů, působení a skupin zatížení. V tabulce 5.13 jsou uvedeny skupiny zatížení, které 

jsou přiřazeny zatěžovacím stavům.  

Tabulka 5.12 - Zatěžovací stavy 

 
 

Tabulka 5.13 - Skupiny zatížení 

 
 

Kombinace byly ze zatěžovacích stavů vygenerovány automaticky programem Scia 

Engineer za použití typu EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. Stálá zatížení se vyskytují ve všech 

kombinacích. Proměnná zatížení se stejnou skupinou zatížení ve vztahu standard se mohou 

vzájemně kombinovat. Proměnná zatížení se stejnou skupinou zatížení ve vztahu výběrová se 

nikdy vzájemně nekombinují (v dané kombinaci se může vyskytnout nejvýše jedno z nich). 

Vzhledem k situování konstrukce (přístupnost v zimním období vyloučená) byly zanedbány 

kombinace, kde se zároveň vyskytují zatěžovací stavy skupiny zatížení sníh a užitné. Do 

výpočtu vstupuje celkem 1221 kombinací na mezní stav únosnosti (značení CO1 – CO1221). 

Jméno Popis Typ působení Doba působení Skupina zatížení

LC1 Vlastní tíha Stálé - LG1

LC2 Stálé - střecha + plošiny Stálé - LG1

LC3 Užitné 1. plošina Proměnné Krátkodobé Užitné

LC4 Užitné 2. plošina Proměnné Krátkodobé Užitné

LC5 Užitné 3. plošina Proměnné Krátkodobé Užitné

LC6 Užitné vyhlídková plošina Proměnné Krátkodobé Užitné

LC7 Sníh rovnoměrný Proměnné Střednědobé Sníh

LC8 Sníh nerovnoměrný A Proměnné Střednědobé Sníh

LC9 Sníh nerovnoměrný B Proměnné Střednědobé Sníh

LC10 Vítr - směr 1 Proměnné Krátkodobé Vítr konstrukce

LC11 Vítr - směr 2 Proměnné Krátkodobé Vítr konstrukce

LC12 Vítr - střecha tlak Proměnné Krátkodobé Vítr střecha

LC13 Vítr - střecha sání Proměnné Krátkodobé Vítr střecha

Jméno Typ zatížení Vztah

LG1 Stálé -

Užitné Kat. C: shromaždění Standard

Sníh Sníh Výběrová

Vítr konstrukce Vítr Výběrová

Vítr střecha Vítr Výběrová

5.5 Zatěžovací stavy 

5.6 Kombinace 
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Návrhové hodnoty vnitřních sil byly získány na základě lineárního výpočtu. U 

následujících posudků (jsou zde ty nejzásadnější) budou uvedeny vnitřní síly vstupující do 

výpočtu, dále, z které kombinace zatížení byly získány a obsah zmíněné kombinace. 

Popis neznámých veličin včetně fyzikálních jednotek je znázorněna v rámci každého 

tabulkového posudku podle normy [8]. 

Veškeré prvky jsou z hraněných profilů, pro jejich průřezové charakteristiky tedy platí 

následující vztahy: 

 𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ          (16) 

 𝐼𝑦 =
1

12
∙ 𝑏 ∙ ℎ3          (17) 

          𝐼𝑧 =
1

12
∙ 𝑏3 ∙ ℎ          (18) 

 𝑊𝑦 =
1

6
∙ 𝑏 ∙ ℎ2          (19) 

  𝑊𝑧 =
1

6
∙ 𝑏2 ∙ ℎ          (20) 

 𝑖𝑦 = √
𝐼𝑦

𝐴
          (21) 

 𝑖𝑧 = √
𝐼𝑧

𝐴
          (22) 

Smykové napětí od posouvající síly VEd se vypočte: 

  𝜏𝑑 =
3

2
∙
𝑉𝐸𝑑

𝐴
          (23) 

Normálové napětí od tlakové, respektive tahové síly NEd se vypočte: 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
|𝑁𝐸𝑑|

𝐴
  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝜎𝑡,0,𝑑 =

𝑁𝐸𝑑

𝐴
        (24) 

Normálové napětí od ohybového momentu MEd, y, respektive MEd,z se vypočte: 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
|𝑀𝐸𝑑,𝑦|

𝑊𝑦
  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =

|𝑀𝐸𝑑,𝑧|

𝑊𝑧
       (25) 

5.7 Návrh a posudek prvků   
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U štíhlých tlačených prutů je nezbytné zohlednit vliv vzpěru prostřednictvím součinitele 

vzpěrnosti kc,y respektive kc,z. Postup jeho stanovení vyjadřují následující vztahy: 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑐𝑟,𝑦

𝑖𝑦
  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝜆𝑧 =

𝐿𝑐𝑟,𝑧

𝑖𝑧
         (26) 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
𝜆𝑦

𝜋
∙ √

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 =

𝜆𝑧

𝜋
∙ √

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
      (27) 

𝑘𝑐,𝑦 =
1

𝑘𝑦+√𝑘𝑦
2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦

2
  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝑘𝑐,𝑧 =

1

𝑘𝑧+√𝑘𝑧
2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧

2
     (28) 

𝑘𝑦 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 )  𝑟𝑒𝑠𝑝.  

𝑘𝑧 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2 )     (29) 

Návrhové hodnoty pevnostních parametrů dostaneme z charakteristických hodnot podle: 

𝑓∗,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓∗,𝑘

𝛾𝑀
         (30) 

Dílčí součinitel spolehlivosti pro lepené lamelové dřevo nabývá hodnoty 1,25 a pro 

rostlé dřevo hodnoty 1,3. Modifikační součinitel je závislý na třídě provozu a době trvání 

nejkratšího zatížení. U všech následujících posudků je brána hodnota 0,7 - třída provozu 3, 

krátkodobé zatížení (v klíčových kombinacích je vždy vítr či užitné zatížení). 

5.7.1 Sloupy 

Navržen profil 200/200 GL24h 

V tabulce 5.14 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu – CO698: 

1,15·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC4+LC6)+1,5·LC11+0,9·LC13 

Tabulka 5.14 - Sloup: Posudek na smyk 

 

b [mm] 200 horizontální rozměr

h [mm] 200 vertikální rozměr

A [mm2] 40000 plocha průřezu

VEd [kN] -14,59 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 0,55 smykové napětí od posouvající síly

36,19% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 
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V tabulce 5.15 je uvedeno posouzení na kombinaci maximální tlakové síly s uvážením 

vzpěru, kde vzpěrná délka je brána jako svislá vzdálenost mezi příčlemi, a obou příslušných 

ohybových momentů (ve stejném řezu) – CO706: 

1,15·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC4+LC5+LC6)+1,5·LC11+0,9·LC12 

Tabulka 5.15 - Sloup: Posudek na dvojosý ohyb a vzpěrný tlak 

 

 

b [mm] 200 horizontální rozměr

h [mm] 200 vertikální rozměr

A [mm2] 40000 plocha průřezu

Wy [mm3] 1333333 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 1333333 modul průžezu k ose z

Iy [mm4] 133333333 moment setrvačnosti k ose y

Iz [mm4] 133333333 moment setrvačnosti k ose z

iy [mm] 57,74 poloměr setrvačnosti k ose y

iz [mm] 57,74 poloměr setrvačnosti k ose z

km [-] 1 součinitel dvojosého ohybu

NEd [kN] -100 návrhová hodnota tlakové síly

MEd,y [kNm] -0,02 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] -8,71 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σc,0,d [MPa] 2,50 návrhové napětí od tlakové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

σm,y,d [MPa] 0,02 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 6,53 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

Lcr,y  [mm] 2200 vzpěrná délka pro vybočení kolmo na osu y

Lcr,z  [mm] 2200 vzpěrná délka pro vybočení kolmo na osu z

λy [-] 38,11 štíhlost odpovídající vybočení kolmo na osu y

λz [-] 38,11 štíhlost odpovídající vybočení kolmo na osu z

σc,crit,y [MPa] 63,89 ktitické napětí při kterém dojde ke ztrátě stability

σc,crit,z [MPa] 63,89 ktitické napětí při kterém dojde ke ztrátě stability

λrel,y [-] 0,61 poměrná štíhlost odpovídající vybočení kolmo na osu y

λrel,y [-] 0,61 poměrná štíhlost odpovídající vybočení kolmo na osu z

β [-] 0,1 součinitel imperfekce

ky [-] 0,70

kc,y [-] 0,95 součinitel vzpěrnosti pro vybočení kolmo na osu y

kz [-] 0,70

kc,z [-] 0,95 součinitel vzpěrnosti pro vybočení kolmo na osu z

68,22% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

68,22% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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V tabulce 5.16 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose y, momentu v druhém směru a tlaku s vlivem vzpěru – CO752: 

1·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC5)+1,5·LC10+0,9·LC12 

Tabulka 5.16 - Sloup: Posudek na dvojosý ohyb a vzpěrný tlak 

 

V tabulce 5.17 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose z, momentu v druhém směru a tlaku s vlivem vzpěru – CO698: Viz posouzení na smyk 

Tabulka 5.17 - Sloup: Posudek na dvojosý ohyb a vzpěrný tlak 

 

5.7.2 Příčle 

Navržen profil 100/160 GL24h 

V tabulce 5.18 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu – CO371: 

1,15·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC4) +0,9·(LC10+LC13) 

Tabulka 5.18 - Příčel: Posudek na smyk 

 

NEd [kN] -7,1 návrhová hodnota tlakové síly

MEd,y [kNm] 8,15 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] -0,85 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

51,61% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

51,61% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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NEd [kN] -72,8 návrhová hodnota tlakové síly

MEd,y [kNm] -0,06 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] -8,78 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

63,53% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

63,53% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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b [mm] 100 horizontální rozměr

h [mm] 160 vertikální rozměr

A [mm2] 16000 plocha průřezu

VEd [kN] 11,35 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 1,06 smykové napětí od posouvající síly

70,37% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 
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V tabulce 5.19 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního záporného ohybového 

momentu k ose y, momentu v druhém směru a tahu – CO371: Viz posouzení na smyk 

Tabulka 5.19 - Příčel: Posudek na dvojosý ohyb a tah 

 

V tabulce 5.20 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního kladného ohybového 

momentu k ose y, momentu v druhém směru a tahu – CO314: 

1,15·(LC1+LC2)+1,5·LC4+0,9·LC13 

Tabulka 5.20 - Příčel: Posudek na dvojosý ohyb a tah 

 

V tabulce 5.21 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose z, momentu v druhém směru a tahu – CO706: 

1,15·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC4+LC5+LC6)+1,5·LC11+0,9·LC12 

b [mm] 100 horizontální rozměr

h [mm] 160 vertikální rozměr

A [mm2] 32000 plocha průřezu

Wy [mm3] 426667 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 266667 modul průžezu k ose z

km [-] 0,7 součinitel dvojosého ohybu

NEd [kN] 2,93 návrhová hodnota tahové síly

MEd,y [kNm] -4,29 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 0,21 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σt,0,d [MPa] 0,09 návrhové napětí od tahové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

σm,y,d [MPa] 10,05 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 0,79 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

79,90% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

59,22% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

  , , 
  , , 

+
  , , 

  , , 
+  ∙

  , , 

  , , 
≤  

  , , 
  , , 

+  ∙
  , , 

  , , 
+
  , , 

  , , 
≤  

NEd [kN] 0,13 návrhová hodnota tahové síly

MEd,y [kNm] 4,18 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 0,19 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

76,65% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

56,37% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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Tabulka 5.21 - Příčel: Posudek na dvojosý ohyb a tah 

 

5.7.3 Diagonály 

Navržen profil 100/100 C24 

Navzdory tomu, že vnitřní síly v diagonálách po výšce konstrukce značně klesají, jsou 

všechny tyto prvky navrženy z konstrukčního důvodu (provedení spojů) stejné. Ohybové 

momenty a posouvající síly od účinků větru jsou zanedbatelné, v úvahu přicházejí pouze 

osové síly. Tahové a tlakové síly jsou přibližně stejně velké, přičemž u tlaku se uplatní vzpěr.  

V tabulce 5.22 je uvedeno posouzení na maximální tlakovou sílu s uvážením vzpěru, 

kde vzpěrná délka představuje systémovou délku prvku – CO698: 

1,15·(LC1+LC2)+1,05·(LC3+LC4+LC6)+1,5·LC11+0,9·LC13 

Tabulka 5.22 - Diagonála: Posudek na vzpěrný tlak 

 

NEd [kN] 0,01 návrhová hodnota tahové síly

MEd,y [kNm] 0,23 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] -3,22 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

66,90% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

92,65% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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b [mm] 100 horizontální rozměr

h [mm] 100 vertikální rozměr

A [mm2] 10000 plocha průřezu

Wy [mm3] 166667 modul průžezu k měkčí ose

Iy [mm4] 8333333 moment setrvačnosti k měkčí ose

iy [mm] 28,87 poloměr setrvačnosti k měkčí ose

NEd [kN] -29,19 návrhová hodnota tlakové síly

σc,0,d [MPa] 2,92 návrhové napětí od tlakové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

Lcr,y  [mm] 3086 vzpěrná délka pro vybočení

λy [-] 106,90 štíhlost

σc,crit,y [MPa] 6,39 ktitické napětí při kterém dojde ke ztrátě stability

λrel,y [-] 1,81 poměrná štíhlost

β [-] 0,2 součinitel imperfekce

ky [-] 2,29

kc,y [-] 0,27 součinitel vzpěrnosti

95,53% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  , , , ≤   , ∙   , , 
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5.7.4 Vaznice 

Navržen profil 120/140 GL24h 

V tabulce 5.23 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu – CO1194: 

1,15·(LC1+LC2)+0,9·LC11+1,5·LC12 

Tabulka 5.23 - Vaznice: Posudek na smyk 

 

V tabulce 5.24 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose y a momentu v druhém směru – CO1194: Viz posouzení na smyk 

Tabulka 5.24 - Vaznice: Posudek na dvojosý ohyb 

 

V tabulce 5.25 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose z, momentu v druhém směru a prostého tlaku – CO934: 

1·(LC1+LC2)+0,9·LC11+1,5·LC12 

b [mm] 120 horizontální rozměr

h [mm] 140 vertikální rozměr

A [mm2] 16800 plocha průřezu

VEd [kN] -9,39 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 0,84 smykové napětí od posouvající síly

55,45% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 

b [mm] 120 horizontální rozměr

h [mm] 140 vertikální rozměr

A [mm2] 16800 plocha průřezu

Wy [mm3] 392000 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 336000 modul průžezu k ose z

km [-] 0,7 součinitel dvojosého ohybu

MEd,y [kNm] -3,81 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 0,24 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σm,y,d [MPa] 9,72 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 0,71 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

76,04% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

55,94% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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Tabulka 5.25 - Vaznice: Posudek na dvojosý ohyb a prostý tlak 

 

5.7.5 Krokve 

Navržen profil 80/160 C24 

Krokve jsou na vaznice osedlány (zářez hloubky 40 mm), takže je nezbytné u posudků 

v místě osedlání počítat s oslabeným průřezem a přídavnými momenty od excentrického 

působení normálových sil. 

V tabulce 5.26 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu v místě osedlání – 

CO1194: 1,15·(LC1+LC2)+0,9·LC11+1,5·LC12 

Tabulka 5.26 - Krokev: Posudek na smyk 

 

V tabulce 5.27 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního záporného ohybového 

momentu k ose y a prostého tlaku v místě osedlání – CO1098: 

1,15·(LC1+LC2)+1,5·LC9+0,9·(LC11+LC12) 

b [mm] 120 horizontální rozměr

h [mm] 140 vertikální rozměr

A [mm2] 33600 plocha průřezu

Wy [mm3] 392000 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 336000 modul průžezu k ose z

km [-] 0,7 součinitel dvojosého ohybu

NEd [kN] -0,41 návrhová hodnota tlakové síly

MEd,y [kNm] -3,01 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 1,03 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σc,0,d [MPa] 0,01 návrhové napětí od tahové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

σm,y,d [MPa] 7,68 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 3,07 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

73,10% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

62,80% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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b [mm] 80 horizontální rozměr

h [mm] 120 vertikální rozměr

A [mm2] 9600 plocha průřezu

VEd [kN] 4,29 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 0,67 smykové napětí od posouvající síly

49,79% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 
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Tabulka 5.27 - Krokev: Posudek na ohyb a prostý tlak 

 

V tabulce 5.28 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního kladného ohybového 

momentu k ose y a tahu v místě osedlání (důsledek sání větru) – CO936: 

1·(LC1+LC2)+0,9·LC11+1,5·LC13 

Tabulka 5.28 - Krokev: Posudek na ohyb a tah 

 

5.7.6 Hlavní plošinový nosník 

Navržen profil 140/180 GL24h 

V tabulce 5.29 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu (v místě uložení 

výřez hloubky 20 mm na výšku ostatních nosníků – 160 mm) – 1,15·STÁLÉ+1,5·UŽITNÉ 

Tabulka 5.29 - Hlavní plošinový nosník: Posudek na smyk 

 

b [mm] 80 horizontální rozměr

h [mm] 120 vertikální rozměr

A [mm2] 9600 plocha průřezu

Wy [mm3] 192000 modul průžezu k ose y

NEd [kN] -5,95 návrhová hodnota tlakové síly

MEd,y [kNm] -2,25 návrhová hodnota ohybového momentu

σc,0,d [MPa] 0,62 návrhové napětí od tlakové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

σm,y,d [MPa] 11,72 návrhové napětí od ohybového momentu a excentrické normálové síly

90,98% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  , , 
  , , 
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b [mm] 80 horizontální rozměr

h [mm] 120 vertikální rozměr

A [mm2] 19200 plocha průřezu

Wy [mm3] 192000 modul průžezu k ose y

NEd [kN] 3,48 návrhová hodnota tahové síly

MEd,y [kNm] 1,26 návrhová hodnota ohybového momentu

σt,0,d [MPa] 0,18 návrhové napětí od tahové síly ve směru rovnoběžně s vlákny

σm,y,d [MPa] 6,56 návrhové napětí od ohybového momentu

53,19% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

  , , 
  , , 

+
  , , 

  , , 
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b [mm] 140 horizontální rozměr

h [mm] 160 vertikální rozměr

A [mm2] 22400 plocha průřezu

VEd [kN] -8,27 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 0,55 smykové napětí od posouvající síly

36,63% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 
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V tabulce 5.30 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose y a momentu v druhém směru – 1,15·STÁLÉ+1,5·UŽITNÉ 

Tabulka 5.30 - Hlavní plošinový nosník: Posudek na dvojosý ohyb 

 

V tabulce 5.31 je uvedeno posouzení na kombinaci maximálního ohybového momentu 

k ose z a momentu v druhém směru – 1,15·STÁLÉ+1,5·UŽITNÉ 

Tabulka 5.31 - Hlavní plošinový nosník: Posudek na dvojosý ohyb 

 

 

b [mm] 140 horizontální rozměr

h [mm] 180 vertikální rozměr

A [mm2] 25200 plocha průřezu

Wy [mm3] 756000 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 588000 modul průžezu k ose z

km [-] 0,7 součinitel dvojosého ohybu

MEd,y [kNm] 5,4 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 2,42 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σm,y,d [MPa] 7,14 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 4,12 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

74,58% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

67,82% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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b [mm] 140 horizontální rozměr

h [mm] 180 vertikální rozměr

A [mm2] 25200 plocha průřezu

Wy [mm3] 756000 modul průžezu k ose y

Wz [mm3] 588000 modul průžezu k ose z

km [-] 0,7 součinitel dvojosého ohybu

MEd,y [kNm] 5,28 návrhová hodnota ohybového momentu k ose y

MEd,z [kNm] 3,04 návrhová hodnota ohybového momentu k ose z

σm,y,d [MPa] 6,98 návrhové napětí od ohybového momentu k ose y

σm,z,d [MPa] 5,17 návrhové napětí od ohybového momentu k ose z

78,89% využití průřezu

VYHOVUJE posudek

74,84% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
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5.7.7 Plošinový nosník 

Navržen profil 80/160 GL24h 

V tabulce 5.32 je uvedeno posouzení na maximální posouvající sílu – 

1,15·STÁLÉ+1,5·UŽITNÉ 

Tabulka 5.32 - Plošinový nosník: Posudek na smyk 

 

V tabulce 5.33 je uvedeno posouzení na maximální ohybový moment – 

1,15·STÁLÉ+1,5·UŽITNÉ 

Tabulka 5.33 - Plošinový nosník: Posudek na prostý ohyb 

 

U plošin rozhledny jsou nežádoucí nadměrné deformace, tedy je vhodné plošinový 

nosník také posoudit na mezní stav použitelnosti. Je použito nadvýšení nosníků. Výpočet 

okamžitých a končených průhybů je proveden dle vztahů (31) a (32). Posouzení je uvedeno 

v tabulce 5.34. 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 =
5

384
∙
(𝑔𝑘+𝑞𝑘)∙𝐿

4

𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛∙𝐼
         (31) 

 𝑤𝑓𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 ∙ (1 + Ѱ2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓)    (32) 

b [mm] 80 horizontální rozměr

h [mm] 160 vertikální rozměr

A [mm2] 12800 plocha průřezu

VEd [kN] 3,34 návrhová hodnota posouvající síly

τd [MPa] 0,39 smykové napětí od posouvající síly

25,89% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  ≤   , 

b [mm] 80 horizontální rozměr

h [mm] 160 vertikální rozměr

A [mm2] 12800 plocha průřezu

Wy [mm3] 341333 modul průžezu k ose y

MEd,y [kNm] 3,35 návrhová hodnota ohybového momentu

σm,y,d [MPa] 9,81 návrhové napětí od ohybového momentu

73,02% využití průřezu

VYHOVUJE posudek
  , , , ≤   , , 
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Tabulka 5.34 - Plošinový nosník: Posudek na průhyb 

 

5.7.8 Sloupky 

Navržen profil 100/100 (v úrovni vyhlídkové plošiny) respektive 120/120 (podporující 

vrcholovou) C24 

Prvek je navržen z konstrukčních důvodů. Vzhledem k malým vnitřním silám je ze 

statického hlediska předimenzován. Bylo ověřeno výpočtem, ale není zde uvedeno. 

5.7.9 Pásky 

Navržen profil 120/100 C24 

Důvody návrhu jsou stejné jako u sloupků 

Po návrhu všech prvků byl upraven výpočetní model ve Scia za použití skutečných, 

navržených profilů. Na základě toho bylo ověřeno, zda maximální vodorovný posun 

konstrukce nepřekračuje povolenou hodnotu H/500, kde H je výška konstrukce. 

Skutečný posun:  17,4 mm 

Dovolený posun:  28,6 mm 

I [mm4] 27306667 moment setrvačnosti průřezu

L [mm] 4010 délka nosníku

gk [kN/m] 0,06 charakteristická hodnota délkového zatížení od stálého

qk [kN/m] 1,04 charakteristická hodnota délkového zatížení od užitného

winst,G [mm] 0,6 okamžitý průhyb od stálého zatížení

winst,Q  [mm] 11,1 okamžitý průhyb od užitného zatížení

winst [mm] 11,7 celkový okamžitý průhyb

L/300 [mm] 13,4 limitní hodnota okamžitého průhybu
VYHOVUJE posudek

kdef [-] 2 dílčí součinitel dotvarování závislý na třídě provozu

Ѱ2,1 [-] 0,6 součinitel pro kvazistálou hodnotu nahodilých zatížení

wfin,G [mm] 1,9 konečný průhyb od stálého zatížení

wfin,Q  [mm] 24,3 konečný průhyb od užitného zatížení

wfin [mm] 26,2 celkový konečný průhyb

L/150 [mm] 26,7 limitní hodnota konečného průhybu
VYHOVUJE posudek

5.8 Deformace konstrukce 
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6 Návrh a posudek spojů 
Hlavní nosné spoje jsou navrženy jako svorníkové s vloženými styčníkovými plechy 

z oceli. Kolem nosného sloupu je ocelová objímka, z níž vycházejí tyto navařené styčníkové 

plechy. V této části práce jsou podrobně podle normy [8] řešeny spoje připojení diagonál 

k příčli (dále jen spoj 1) a potom napojení diagonály a příčle na sloup (dále jen spoj 2). Ke 

spojům jsou zpracovány detailní výrobní výkresy v příloze. 

Uspořádání a rozměry spojovacích prostředků ve spoji a rozteče spojovacích 

prostředků, vzdálenosti od okrajů a konců se musí zvolit tak, aby byla dosažena očekávaná 

pevnost a tuhost. Na obrázku 6.1 jsou znázorněny minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a 

konců pro svorníky. 

 
 

Obrázek 6.1 - Minimální hodnoty roztečí a vzdáleností od okrajů a konců pro svorníky (Zdroj: [8]) 

6.1 Svorníkové spoje 
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Spoj s vloženým ocelovým plechem se řeší jako dvojstřižný spoj se středním ocelovým 

prvkem. Na obrázku 6.2 je zobrazen výpočet charakteristických hodnot únosnosti jednoho 

střihu pro ocelovou desku libovolné tloušťky jako střední prvek dvojstřižného spoje a jim 

odpovídající typy porušení. 

 
 

Obrázek 6.2 – Spoj ocel-dřevo: Střední ocelový prvek a odpovídající typy porušení (Zdroj: [8]) 
 

Spoj s ocelovou objímkou kolem nosného sloupu se řeší jako dvojstřižný spoj s krajními 

ocelovými prvky. Na obrázku 6.2 je zobrazen výpočet charakteristických hodnot únosnosti 

jednoho střihu pro tenké ocelové desky jako vnější prvky dvojstřižných spojů a jim 

odpovídající typy porušení. 

 
 

Obrázek 6.3 - Spoj ocel-dřevo: Krajní ocelové prvky a odpovídající typy porušení (Zdroj: [8]) 
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Je nutné také posoudit pevnost ocelové desky. Výpočet únosnosti ocelové desky v tahu 

se provede: 

  𝑁𝑅𝑑 = 0,9 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∙
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
         (33) 

Pro svorníky se v závislosti na průměru dříku a charakteristické pevnosti v tahu hodnota 

plastického momentu stanoví: 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑
2,6        (34) 

Pro svorníky do průměru 30 mm se charakteristická pevnost v otlačení ve dřevu 

rovnoběžně s vlákny vypočte dle vztahu (35). Charakteristická pevnost v otlačení ve dřevu 

pro úhel α k vláknům se vypočte dle vztahu (36): 

fh,0,k = 0,082 ∙ (1 − 0,01 ∙ d) ∙ ρk       (35) 

fh,α,k =
fh,0,k

k90∙sin2α+cos2α
        (36) 

Pro jednu řadu tvořenou n svorníky rovnoběžně s vlákny se má únosnost rovnoběžně 

s vlákny vypočítat s použitím účinného počtu svorníků nef: 

nef = min {

n

 n0,9 ∙ √
a1

13d

4         (37) 

Pro zatížení kolmo k vláknům je účinný počet svorníků v řadě roven počtu svorníků 

v řadě. Pro mezilehlé úhly lze hodnotu účinného počtu svorníků v řadě interpolovat. 

Jak již bylo uvedeno, jedná o připojení diagonál k příčli pomocí vloženého ocelového 

plechu tloušťky 6 mm (obrázek 6.5). Jak je zřejmé z tabulky 6.1, navržená tloušťka plechu 

vzhledem k vnitřním silám v konstrukci bez problému vyhoví na únosnost. 

Tabulka 6.1 - Únosnost plechu v tahu 

 

t [mm] 6 tloušťka plechu

bnet [mm] 84 šířka plechu oslabena otvory

Anet [mm2] 504 oslabená plocha plechu

fu [MPa] 360 mez pevnosti oceli

ɣM2 [-] 1,25 dílči součinitel spolehlivost pro oslabené průřezy

NRd [kN] 130,64 návrhová únosnost plechu v tahu

6.2 Spoj 1 
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Diagonály jsou k plechu připojeny pomocí 3 svorníku průměru 14 mm. Tento přípoj byl 

dimenzován na největší osovou sílu v diagonále. Kompletní posouzení je uvedeno v tabulkách 

6.2 až 6.5. 

Tabulka 6.2 - Ověření roztečí a vzdáleností 

 

Tabulka 6.3 - Výpočet plastického momentu a pevnosti v otlačení 

 

Tabulka 6.4 - Výpočet únosnosti jednoho střihu pro jeden svorník 

 

Tabulka 6.5 - Únosnost spoje 

 

Příčel je k plechu připojena pomocí 4 svorníků ve dvou řadách ve směru vláken daného 

prvku. Tento přípoj byl dimenzován na výslednici sil v rámci celého přípoje. Horizontální a 

vertikální složka výslednice sil v přípoji jsou zřejmé z obrázku 6.4. Kompletní posouzení je 

uvedeno v tabulkách 6.6 až 6.9. 

d [mm] α [°] amin [mm] askutečné [mm]

a1 [mm] 14 0 70 90 VYHOVUJE

a3,t [mm] 14 - 98 100 VYHOVUJE

d [mm] 14 průměr svorníku

fu,k [MPa] 800 charakteristická mez pevnosti svorníku

My,Rk [Nmm] 229163 plastický moment únosnosti 1 svorníku

ρk [kg/m3] 350 charakteristická hodnota hustoty dřeva

fh,0,k [MPa] 24,68 charakteristická pevnost v otlačení dřeva

d [mm] 14 průměr svorníku

t1 [mm] 47 menší tloušťka krajního dřeva

fh,1,k [MPa] 24,68 charakteristická pevnost v otlačení dřeva

My,Rk [Nmm] 229163 plastický moment únosnosti 1 svorníku

Fax,Rk [MPa] 0 charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostředku

16241 typ porušení dle f

12816 typ porušení dle g

20467 typ porušení dle h

Fv,Rk [N] = MIN

ncelkové [mm] 3 počet svorníků ve spoji

nřad [mm] 1 počet řad ve směru vláken

nef [mm] 2,25 účinný počet v jedné řadě ve směru vláken

Fv,Rk [kN] 12,82 charakteristická únosnost jednoho střihu

nstřih [mm] 2 počet střihů

FRd [kN] 31,11 návrhová hodnota únosnosti spoje

FEd [kN] -29,19 návrhová hodnota síly ve spoji

VYHOVUJE posudek   ≤    
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Obrázek 6.4 - Síla v přípoji 
 

Tabulka 6.6 - Ověření roztečí a vzdáleností 

 
 

Tabulka 6.7 - Výpočet plastického momentu a pevnosti v otlačení 

 
 

Tabulka 6.8 - Výpočet únosnosti jednoho střihu pro jeden svorník 

 
 

Tabulka 6.9 - Únosnost spoje 

 
 

Vzhledem k zanedbatelné vertikální složce výslednice sil v přípoji (viz obrázek 6.4) 

není nutné posouzení na roztržení spoje od tahové síly kolmo k vláknům.  

d [mm] α [°] amin [mm] askutečné [mm]

a1 [mm] 14 1 70 100 VYHOVUJE

a2 [mm] 14 - 56 60 VYHOVUJE

a4,t [mm] 14 1 42 50 VYHOVUJE

a4,c [mm] 14 - 42 50 VYHOVUJE

d [mm] 14 průměr svorníku

fu,k [MPa] 800 charakteristická mez pevnosti svorníku

My,Rk [Nmm] 229163 plastický moment únosnosti 1 svorníku

k90 [-] 1,56 součinitel

α [°] 1 úhel zatížení vzhledem k vláknům

fh,α,k [MPa] 24,68 charakteristická pevnost v otlačení dřeva pod úhlem

d [mm] 14 průměr svorníku

t1 [mm] 47 menší tloušťka krajního dřeva

fh,1,k [MPa] 24,68 charakteristická pevnost v otlačení dřeva

My,Rk [Nmm] 229163 plastický moment únosnosti 1 svorníku

Fax,Rk [MPa] 0 charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostředku

16238 typ porušení dle f

12814 typ porušení dle g

20465 typ porušení dle h

Fv,Rk [N] = MIN

ncelkové [mm] 4 počet svorníků ve spoji

nřad [mm] 2 počet řad ve směru vláken

nef [mm] 1,61 účinný počet v jedné řadě ve směru vláken

Fv,Rk [kN] 12,81 charakteristická únosnost jednoho střihu

nstřih [mm] 2 počet střihů

FRd [kN] 46,12 návrhová hodnota únosnosti spoje

FEd [kN] -34,66 návrhová hodnota síly ve spoji

VYHOVUJE posudek   ≤    
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Norma [8] požaduje pod hlavu a matici svorníku použití podložek o průměru alespoň 3d 

a tloušťce alespoň 0,3d. Pro svorník M14 byla tedy navržena kulatá podložka s průměrem 50 

mm a tloušťkou 5 mm. 

 
 

Obrázek 6.5 - Vizualizace spoje 1 
 

V tomto případě se jedná o napojení diagonály a příčle k sloupu (obrázek 6.7). Princip 

spoje spočívá v tom, že kolem sloupu je ocelová objímka ze dvou samostatných kusů (první 

svařený kus kolem 3 stěn sloupu, druhý kus kolem 1 stěny). Z objímky trčí navařené plechy, 

které jsou vloženy do příčlí a diagonál. Tloušťka všech plechů je 6 mm. 

Přípoj diagonál je stejný jako v případě spoje 1. Příčel je k plechu připojena pomocí 2 

svorníků v jedné řadě ve směru vláken daného prvku. Tento přípoj byl dimenzován na 

výslednici sil pro 3 různé kombinace, tj. maximální posouvající síla v prvku a jí příslušná 

osová síla – CO371, maximální tahová síla s příslušnou posouvající silou – CO692 a 

maximální tlaková síla s příslušnou posouvající silou – CO752. Jelikož je kompletní 

posouzení obdobné jako v případě spoje 1, je zde uvedeno pouze ověření minimálních roztečí 

a vzdáleností (tabulka 6.10) a konečná únosnost navrženého spoje pro všechny 3 uvažované 

kombinace (tabulka 6.11). 

Tabulka 6.10 - Ověření roztečí a vzdáleností 

 
 

d [mm] α [°] amin [mm] askutečné [mm]

a1 [mm] 14 180 70 80 VYHOVUJE

a3,t [mm] 14 - 98 100 VYHOVUJE

a3,c [mm] 14 180 56 100 VYHOVUJE

a4,t [mm] 14 75 55 80 VYHOVUJE

a4,c [mm] 14 - 42 80 VYHOVUJE

6.3 Spoj  2 
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Tabulka 6.11 - Únosnost spoje 

 
 

Objímka je ke sloupu připevněna pomocí 4 svorníků ve dvou řadách ve směru vláken 

v obou na sebe kolmých směrech, přičemž je dbáno na to, aby vzájemně kolmé svorníky mezi 

sebou nekolidovaly. Tento přípoj byl dimenzován na výslednici sil, které do tohoto přípoje 

vstupují z jednoho směru (síly od 1 příčle a 1 diagonály). Ve výpočtu je tedy uvažováno 

pouze se 4 příčně zatíženými svorníky. Ve druhém, kolmém směru je působení analogické. 

Síly v přípoji pro uvažované kombinace zatížení jsou zřejmé z obrázku 6.6. Spoj je počítán 

jako dvojstřižný s krajními tenkými ocelovými deskami. Posouzení je uvedeno v tabulkách 

6.12 až 6.14. 

 

Obrázek 6.6 - Síly v přípoji 
 

Tabulka 6.12 - Ověření roztečí a vzdáleností 

 

CO371 CO692 CO752

NEd [kN] 3,11 17,01 -20,13 návrhová normálová síla v prvku

VEd [kN] 11,35 6,96 0,02 návrhová posouvající síla v prvku

FEd [kN] 11,77 18,38 20,13 návrhová výslednice sil ve spoji

α [°] 75 22 180 úhel mezi výslednicí a vlákny

FRd [kN] 18,12 21,89 22,88 návrhová hodnota únosnosti spoje

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE posudek   ≤    

d [mm] α [°] amin [mm] askutečné [mm]

a1 [mm] 14 6 70 140 VYHOVUJE

a2 [mm] 14 - 56 100 VYHOVUJE

a4,t [mm] 14 49 49 50 VYHOVUJE

a4,c [mm] 14 - 42 50 VYHOVUJE
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Tabulka 6.13 - Výpočet jednoho střihu pro jeden svorník 

 
 

Tabulka 6.14 - Únosnost spoje 

 
 
 

 
 

Obrázek 6.7 - Vizualizace spoje 2 
 

 

CO371 CO692 CO752

d [mm] 14 14 14 průměr svorníku

t2 [mm] 200 200 200 tloušťka středního dřeva

fh,2,k [MPa] 26,63 26,06 20,32 charakteristická pevnost v otlačení dřeva

My,Rk [Nmm] 229163 229163 229163 plastický moment únosnosti 1 svorníku

Fax,Rk [MPa] 0 0 0 charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostředku

37282 36484 28448 typ porušení dle j

10630 10515 9285 typ porušení dle k
Fv,Rk [N] = MIN

CO371 CO692 CO752

NEd [kN] -14,42 -22,27 10,63 návrhová normálová síla v prvku

VEd [kN] -0,77 -3,98 -10,88 návrhová posouvající síla v prvku

FEd [kN] 14,44 22,62 15,21 návrhová výslednice sil ve spoji

α [°] 6 13 49 úhel mezi výslednicí a vlákny

FRd [kN] 41,61 41,16 36,35 návrhová hodnota únosnosti spoje

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE posudek   ≤    
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Návrh ostatních spojů (nejsou zde uvedeny všechny spoje konstrukce) je proveden 

většinou pouze konstrukčně, jelikož síly působící ve spoji jsou velmi malé. 

6.4.1 Připojení krokví 

Krokve jsou opatřeny zářezem (sedlem) hloubky 40 mm a jsou osedlány na vaznice. 

Tento spoj je zajištěn vrutem s talířovou hlavou (8,0x260/84+R), předvrtání není požadováno. 

Spoj byl rovněž posouzen na vytažení či protlačení hlavy, ke kterému může dojít při sání 

větru. V tabulce 6.15 je uvedena specifikace a posouzení navrženého vrutu. 

Tabulka 6.15 - Specifikace a posudek vrutu [14] 

 

Ve vrcholu jsou krokve přeplátovány a zajištěny svorníkem M12 8.8. Z důvodu malých 

vnitřních sil v přípoji je spoj navržen konstrukčně bez posudku. 

6.4.2 Připojení pásků 

Pásky jsou do vaznic, respektive sloupů šikmě začepovány (klasický tesařský spoj). Čep 

je proveden jako vháněný, jeho čelo je zaobleno. Spoj je navíc zajištěn dvojicí vrutů. 

6.4.3 Připojení sloupků 

Připojení sloupků k příčlím, respektive vaznicím je realizováno prostřednictvím 2 

spojovacích úhelníku tloušťky 2 mm (z obou stran dřevěného profilu) od firmy BOVA. Jako 

spojovací prostředky jsou zde užity konvexní hřebíky o průměru 4 mm. Návrh byl proveden 

na základě katalogu firmy BOVA [9]. Na obrázku 6.8 je uvedena únosnost pro odpovídající 

počty hřebíků ve spoji. 

d [mm] 8 průměr vrutu přes závit

l [mm] 260 délka vrutu

D [mm] 20 jmenovitý průměr hlavy

lzávit [mm] 84 délka závitu

Fax,Rk [kN] 7,19 charakteristická únosnosti na vytažení

Fk,Rk [kN] 5,13 charakteristická únosnost na protažení hlavy

Ft,Rk [kN] 22,70 charakteristická únosnost na přetržení

FRd [kN] 2,76 návrhová hodnota rozhodující únosnosti

FEd [kN] 2,64 návrhová hodnota síly ve spoji od sání větru

VYHOVUJE posudek   ≤    

6.4 Ostatní spoje 
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Obrázek 6.8 - Stanovení únosnosti hřebíků (Zdroj: [9]) 
 

Dimenzační síla – 6,49 kN 

Navržený úhelník – 2 kusy, délka 60 mm, šířka 60 mm 

Počet spojovacích prostředků - 12 hřebíků v každém úhelníku 

6.4.4 Připojení vaznic 

Vaznice jsou uloženy na čelech nosných sloupů, popřípadě sloupků. Je zde rovněž 

použito spojovacích úhelníků ke spojení se sloupy. Vaznice jsou navíc k čelům připojeny 

dvojicí vrutů s talířovou hlavou (8,0x240/84+R). 

Dimenzační síla – 2,30 kN 

Navržený úhelník – 4 kusy, délka 60 mm, šířka 60 mm 

Počet spojovacích prostředků - 8 hřebíků v každém úhelníku 
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7 Závěr 
Tuto bakalářskou práci mi zadal můj vedoucí doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Cílem 

práce bylo navrhnout rozhlednu ze dřeva s přihlédnutím k architektonickým, dispozičním a 

zejména statickým požadavkům. Velkým přínosem pro mě bylo, že jsem měl tu možnost 

hlouběji se seznámit s normami o zatížení stavebních konstrukcí (především zatížení větrem) 

a navrhování dřevěných konstrukcí (především spoje). Dále jsem si osvojil základy 3D 

modelování a vizualizace v programu AutoCAD a rozšířil dovednosti v programu Scia 

Engineer. Domnívám se, že cíl a zadání práce byly splněny. Jelikož rozhledny ze dřeva se 

v současnosti těší velké oblibě, rád bych vyslovil přání, aby se tato práce stala inspirací či 

podnětem pro výstavbu dřevěné rozhledny v obci Horní Bečva. 
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Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

AutoCAD 2014 

Scia Engineer 2014 

Malování 

Adobe Acrobat XI Pro 
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