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V rámci diplomové práce vypracujte:

1. Stručnou rešerši zabývající se problematikou navrhování a posuzování rozhleden s ocelovou nosnou
konstrukcí.
2. Architektonický návrh rozhledny pro turistickou oblast Vinná Hora u Hlučína.
3. Návrh a statické posouzení rozhodujících nosných prvků konstrukce včetně posouzení nosných spojů
(statické posouzení proveďte podle příslušných evropských norem ČSN EN).
4. Technickou zprávu.
5. Příslušnou výkresovou dokumentaci.
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Design of structures for tourist area Vinná Hora in Hlučín

Zásady pro vypracování:

Elaborate the following topics included to the thesis:

1. A brief background research dealing with the problems of dimensioning and reliability assessment of
steel outlook-towers.
2. Architectural design of the outlook-tower for the tourist area Vinná Hora in Hlučín.
3. Design and static assessment of decisive structural elements of the structure including assessment of
bearing joints (the static assessment shall be worked in line with the Eurocode standards).
4. Technical report.
5. Corresponding drawing documentation.
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