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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce vyhlídkové 

věže v oblasti Brdy. Objekt je situován na Jindřichově skále ležící při severním okraji 

CHKO Brdy, nedaleko obce Malá Víska. Vrchol Jindřichovy skála leží v nadmořské 

výšce 588 m. n. m. V zadání je uvedena maximální výška vyhlídkové věže a to je 

30,0 m. Tento požadavek je splněn v obou variantách.  

 

 
Obr. 1 Mapa oblasti 

 

 
Obr. 2 Detail oblasti 



                                                                                            TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÝCH VARIANT    Bc. Kristýna Kováčová 

 

4 

 

 
 

Nosná konstrukce byla zpracována a řešena jako prostorová prutová konstrukce 

ve dvou variantách programem SCIA Engineer 15.1. Samotná konstrukce je 

vytvořena z dřevěných i ocelových prvků. Dřevěné prvky jsou navrženy z lepeného 

lamelového dřeva pevnostní třídy GL24h, GL32h a C24, ocelové prvky jsou z oceli 

pevnostní třídy S235 a S355. 

V rámci statického výpočtu je uvažováno posouzení hlavní nosné konstrukce 

vyhlídkové věže a ztužujících prvků. V této diplomové práci není řešeno posouzení 

spodní stavby vyhlídkové věže. Výpočet vnitřních sil je proveden ve studentské verzi 

výpočetního programu Scia Engineer 15.1. 

 

2 ZATÍŽENÍ 

Ve výpočtových modelech je uvažováno stálé zatížení vlastní tíhou, střešním 

pláštěm, podlahou, schodišťovými stupni a prstenci. Klimatická proměnná zatížení 

tvoří zatížení větrem a sněhem. Zatížení sněhem bylo uvažováno pouze na střechu. 

Další proměnné zatížení tvoří lidé. 

Celkem bylo zadáno do výpočtového modelu 10 zatěžovacích stavu: 

1. ZS - vlastní tíha 

2. ZS - stálé - střecha 

3. ZS - stálé - podlaha 

4. ZS - stálé - sch. stupně 

5. ZS - prstence  

6. ZS - lidé - plné 

7a. ZS - lidé - na jednu stranu 

7b. ZS - lidé - na druhou stranu 

8. ZS - vítr - sání 

9. ZS - vítr - tlak 

10. ZS - sníh - střecha 

 

3 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Vyhlídková věž byla vypracována ve 2 variantách, varianta 1 dřevo-ocelová a 

varianta 2 ocelová. 
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3.1 Varianta 1 
 

 
Obr. 3 Pohled a axonometrie - V1 

 

Jedná se o kombinaci dřevěné a ocelové nosné konstrukce. Půdorysný tvar 

rozhledny je tvořen kruhem. Žebra tvořící nosnou konstrukce jsou zakřivená o 

poloměru 100 m, z tohoto důvodu je půdorys po výšce proměnný a směrem 

k vrcholu se konstrukce zužuje. V patě konstrukce je průměr 10 m a ve vrcholu 

3,545 m. Celková výška vyhlídkové věže je 25,725 m. 

Rozhledna má celkem 3 vyhlídkové plošiny. První vyhlídková plošina se nachází 

ve výšce 5,6 m (2.NP) a zaujímá 3/8 velikosti půdorysu. Druhá vyhlídková plošina se 

nachází ve výšce 11,2 m, (4.NP) a zaujímá také 3/8 velikosti půdorysu. Nejvýše 

položená plošina je navržena ve výšce 19,6m (7.NP) a zaujímá celý půdorys.  

Žebra jsou navržena z dřeva GL24h o průřezu 200x600 mm. Celkem je jich 

v konstrukci 8. Uprostřed konstrukce se nachází středový sloup - vřeteno, které je 

tvořeno trubkou CHS 219,1/8 oceli S235. Vřeteno je s konstrukcí propojeno v 8.NP 

pomocí dřevného nosníku střed a v podlaží střecha dřevěnými střešními krokvemi. 

Schodišťový prostor je situován uprostřed vyhlídkové věže a obklopuje ho 
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8 ocelových sloupů SHS 150/150/10 oceli S235. Schodiště je levotočivé ocelové a 

jeho stupně jsou na jedné straně uchyceny k vřetenu a na druhé do schodnice, 

která je podporována na ocelových sloupech. Sloupy jsou navzájem propojeny 

ocelovými prstenci SHS 40/40/2,5 oceli S235. Sloupy, žebra i vřeteno jsou uloženy 

na základovou konstrukci kloubově. Dále jsou v konstrukci navrženy dřevěné 

nosníky středové, které propojují žebra s vnitřním sloupovým jádrem. Průřez 

nosníků středových je proměnný, v místě vyhlídek jsou zesíleny. Žebra jsou 

navzájem propojena dřevěnými nosníky kolem, které mají také proměnné průřezy. 

V místě vyhlídek jsou navrženy dřevěné nosníky vyhlídky s proměnným průřezem. 

Ztužení konstrukce je pomocí 4 páru ocelových ztužidel v každém podlaží. Ocelová 

ztužidla jsou navržena z oceli S235 o průřezu CHS 76,1/4. 

 
Obr. 4 Schéma půdorysů vyhlídek 
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3.1.1 Průřezy a materiály 

 
Obr. 5 Průřezy a materiály - V1 

3.1.2 Mezní stav únosnosti 

 
Obr. 6 MSU dřevo - V1 
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Obr. 7 MSU ocel - V1 

Průměrné využití konstrukce je: 64 % 

 

3.1.3 3D přemístění 

 

 
Obr. 8 Přemístění ux - V1 

 

 
Obr. 9 Přemístění uy - V1 
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3.1.4 Výkaz materiálu 

 
Obr. 10 Výkaz materiálu - V1 

Celková hmotnost nosných prvků činí 32,9 t. 

 

3.1.5 Vlastní frekvence 

 
Obr. 11 Vlastní frekvence - V1 
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3.2 Varianta 2 

 
Obr. 12 Pohled a axonometrie varianty 2 

Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci s výjimkou dřevěných střešních krokví. 

Dispozice je totožná s variantou 1. Rozdíl variant se liší pouze v použitém materiálu 

a průřezech. 

Žebra jsou navržena z oceli S235 profilu IPE360. Celkem je jich v konstrukci 8. 

Uprostřed konstrukce se nachází středový sloup - vřeteno, které je tvořeno trubkou 

CHS 219,1/8 oceli S235. Vřeteno je s konstrukcí propojeno v 8.NP pomocí ocelového 

nosníku střed a v podlaží střecha dřevěnými střešními krokvemi. Schodišťový 

prostor je situován uprostřed vyhlídkové věže a obklopuje ho 8 ocelových sloupů 

SHS 150/150/10 oceli S235. Schodiště je levotočivé ocelové a jeho stupně jsou na 

jedné straně uchyceny k vřetenu a na druhé do schodnice, která je podporována na 

ocelových sloupech. Sloupy jsou navzájem propojeny ocelovými prstenci SHS 

40/40/2,5 oceli S235. Sloupy, žebra i vřeteno jsou uloženy na základovou konstrukci 

kloubově. Dále jsou v konstrukci navrženy ocelové nosníky středové, které propojují 

žebra s vnitřním sloupovým jádrem. Profil nosníků středových je IPE a velikost je 

proměnná, v místě vyhlídek jsou větší profily. Žebra jsou navzájem propojena 



                                                                                            TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÝCH VARIANT    Bc. Kristýna Kováčová 

 

11 

 

ocelovými nosníky kolem profilu IPE a jejich velikost je také proměnná. V místě 

vyhlídek jsou navrženy nosníky vyhlídky profilu IPE a proměnné velikosti. Ztužení 

konstrukce je pomocí 4 páru ocelových ztužidel v každém podlaží. Ocelová ztužidla 

jsou navržena z oceli S235 o průřezu CHS 76,1/4. 

 

3.2.1 Průřezy a materiály 

 
Obr. 13 Průřezy a materiály - V2 
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3.2.2 Mezní stav únosnosti 

 
Obr. 14 MSU dřevo - V2 

 
Obr. 15 MSU ocel - V2 

Průměrné využití konstrukce je: 59% 
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3.2.3 3D přemístění 

 
Obr. 16 Přemístění ux - V2 

 
Obr. 17 Přemístění uy - V2 

3.2.4 Výkaz materiálu 

 
Obr. 18 Výkaz materiálu - V2 

 

Celková hmotnost nosných prvků činí 34,8 t. 
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3.2.5 Vlastní frekvence 

 
Obr. 19 Vlastní frekvence - V2 

  

 

4 VYHODNOCENÍ VARIANT 
 

 

VARIANTA 1 VARIANTA 2 

Využití konstrukce [%] 73 69 

Přemístění [mm] 45,3 45,2 

Hmotnost [t] 27,6 29,5 

Vl. frekvence [Hz] 3,83 3,25 

Tab. 1  Shrnutí vyhodnocení variant 

Snažila jsem se navrhnout varianty takové, aby se sobě co nejvíce podobaly 

z hlediska chování a využití konstrukce.  Obě varianty tedy vycházejí přibližně 

stejně, a proto rozhodujícím faktorem pro výběr varianty bylo estetické působení 

konstrukce na okolí. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro variantu 1, protože 

vyhlídková věž je umístěna v CHKO Brdy a tudíž dřevěná konstrukce bude v tomto 

prostředí působit přirozeněji. 
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1 ÚVOD 

1.1 Základní informace 

Tato diplomová práce byla zpracována s finanční podporou projektu 

specifického výzkumu FAST-S-18-5550 „Efektivní návrh a analýza vybraných 

konstrukčních prvků, detailů a spojů s ohledem na jejich skutečné chování a použitý 

materiál“. 

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce vyhlídkové 

věže v oblasti Brdy. Jedná se o konstrukci navrženou ze dvou základních materiálů, 

kterými jsou dřevo a ocel. Předmětem této práce není návrh ani posouzení spodní 

stavby. 

Konstrukce byla vymodelována ve studentské verzi výpočetního programu Scia 

Engineer 15.1. jako 3D model. Výpočty jsou zpracovány podle platných normativů 

ČSN EN.  

1.2 Umístění stavby a studie místa 

Objekt je situován na Jindřichově skále ležící při severním okraji CHKO Brdy, 

nedaleko obce Malá Víska. Vrchol Jindřichovy skály leží v nadmořské výšce 

588 m. n. m., ze kterého je výhled na zříceninu hradu Valdek.  Jedná se tedy o 

vyhlídkové místo, ke kterému vede turistická cesta a z tohoto důvodu byla 

vyhlídková věž umístěna právě zde. 

 

Obr. 1 Mapa oblasti 
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Obr. 2 Detail oblasti 

 

Ke studii místa výstavby byla použita moderní technika. Okolí a samotné místo 

bylo zmapováno pomocí dronu DJI Phantom 3. Potřebné příslušenství bylo 

dálkového ovládání a mobilní telefon, který se propojil s dálkovém ovládáním a 

zajišťoval nám manipulaci s dronem a náhled na letové Info.  

 

 

Obr. 3 Dron DJI Phantom 3 
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Během letu bylo natočeno několik záběrů, ze kterých jsme následně vytvořili 

úvodní video. Dále jsme také pořídily některé fotky: 

 

 

Obr. 4 Pohled na Jindřichovu skálu 

 

 

Obr. 5 Pohled na jihozápad 



                                                                                              TECHNICKÁ ZPRÁVA VYBRANÉ VARIANTY             Bc. Kristýna Kováčová 

 

7 

 

 

Obr. 6 Výhled na zříceninu Valdek 

 

Obr. 7 Zřícenina hradu Valdek 

1.3 Popis objektu 

Jedná se o konstrukci, která má nosné prvky ze dřeva a oceli. Půdorysný tvar 

rozhledny ve tvaru kružnice. Po výšce je vyhlídková věž rozdělena na 9 výškových 

úrovní o konstrukční výšce 2,8 m. Dřevěná žebra tvořící nosnou konstrukce jsou 

zakřivená o poloměru 100 m, z tohoto důvodu je půdorys po výšce proměnný a 



                                                                                              TECHNICKÁ ZPRÁVA VYBRANÉ VARIANTY             Bc. Kristýna Kováčová 

 

8 

 

směrem k vrcholu se konstrukce zužuje. V patě konstrukce je průměr 10 m a ve 

vrcholu 3,545 m. Celková výška vyhlídkové věže je 25,725 m. 

Rozhledna má celkem 3 vyhlídkové plošiny. Všechny plošiny jsou vybaveny 

zábradlím o výšce 1100 mm. První vyhlídková plošina se nachází ve výšce 5,6 m 

(2.NP) a zaujímá 3/8 velikosti půdorysu. Druhá vyhlídková plošina se nachází ve 

výšce 11,2 m, (4.NP) a zaujímá také 3/8 velikosti půdorysu. Výškové plošiny jsou 

vůči sobě pootočeny o 180° tak, aby byl dohromady zajištěn výhled kolem dokola. 

Nejvýše položená plošina je navržena ve výšce 19,5 m (7.NP) a zaujímá celý 

půdorys. Poslední dvě výškové úrovně jsou nepřístupné. Rozhledna je ve vrcholu 

zastřešena. Pohyb mezi jednotlivými patry zajišťuje levotočivé vřetenové schodiště. 

V jednom rameni je celkem 16 stupňů a výška stupně je 175 mm. Schodiště je po 

obou stranách opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1100 mm. Schodiště má celkem 

4 mezipodesty o délkách 1230 mm a 1640 mm a 3 hlavní podesty. V celém 

schodišťovém prostoru je dodržena minimální podchodná výška 2100 mm. 

 

Obr. 8 Schéma konstrukce a půdorysy vyhlídkových plošin 
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2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Výpočtový model 

Konstrukce byla vymodelována ve studentské verzi výpočetního programu Scia 

Engineer 15.1 jako prutová prostorová. 

 

Obr. 9 Výpočtový model 

 

2.2 Zatížení 

Ve výpočtovém modelu bylo uvažováno stálé zatížení vlastní tíhou, střešním 

pláštěm, podlahou, schodišťovými stupni a prstenci. Klimatická proměnná zatížení 

tvoří zatížení větrem a sněhem. Další proměnné zatížení tvoří lidé. 
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Celkem bylo zadáno do výpočtového modelu 10 zatěžovacích stavu: 

1. ZS - vlastní tíha    (generována programem) 

2. ZS - stálé - střecha   (g1,k = 0,18 kN/m2) 

3. ZS - stálé - podlaha  (g2,k = 0,32 kN/m2) 

4. ZS - stálé - sch. stupně  (g3,k = 0,16 kN/m2) 

5. ZS - prstence   (horní g4,k= 1,295 kN/m; dolní g4,k = 2,188 kN/m) 

6. ZS - lidé - plné   (qv,k = 5 kN/m2; qh,k = 0,5 5 kN/m2) 

7a. ZS - lidé - na jednu stranu (qv,k = 5 kN/m2; qh,k = 0,5 5 kN/m2) 

7b. ZS - lidé - na druhou stranu (qv,k = 5 kN/m2; qh,k = 0,5 5 kN/m2) 

8. ZS - vítr - sání   (proměnná hodnota) 

9. ZS - vítr - tlak   (proměnná hodnota) 

10. ZS - sníh - střecha  (sk = 1,2 kN/m2) 

 

Konstrukce je umístěna v exteriéru, proto jsou navrhovány na třídu provozu 3. 
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2.3 Popis nosných prvků 

 

Obr. 10 Schéma vnějších prvků 
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Obr. 11 Schéma vnitřních prvků 2 
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2.3.1 Žebro (modrofialová) 

Průřez 200x600 mm, GL24h 

V konstrukci se nachází celkem 8 žeber uspořádaných radiálně po kruhovém 

půdorysu. Žebro společně se sloupy a vřetenem přenáší zatížení z konstrukce přes 

základové patky do základové půdy. Uložení je uvažováno jako kloubové. Jedná se o 

zakřivený nosník o poloměru 10 m. Navzájem jsou žebra propojena ztužidly a 

horizontálními zakřivenými nosníky, dále nosníky kolem, a s vnitřní konstrukcí 

pomocí středových nosníků. Celková délka žebra v ose činí 25 480 m a skládá se ze 

3 montážních dílců o délkách 9820 mm, 8490 mm a 7170 mm. Montážní spoj je 

proveden pomocí vnitřního plechu a svorníků přesných M24, 8.8. 

 

2.3.2 Nosník kolem (žlutá) 

a) Nosník kolem:    Průřez  120x200 mm, GL24h 

b) Nosník kolem vyhlídky: Průřez 180x240 mm, GL24h 

c) Nosník kolem střecha: Průřez 200x180 mm, GL32h 

Nosník kolem je půdorysně zakřivený a tímto je vymezen průměr výškových 

úrovní. V každé výškové úrovní se nachází celkem 8 nosníků kolem. Nosník kolem 

slouží k propojení hlavních žeber a tímto ztužuje celou konstrukci. Nachází se mezi 

žebry a k žebru je připojen kloubově pomocí vnitřního plechu a svorníků přesných 

M10, 4.8. Ve výškové úrovni STŘECHA je nosník kolem vytvořen ze dvou dílců, které 

jsou následně na stavbě spojeny pomocí horizontálních plechů a spojovacích 

prostředků. Nosník kolem střecha má poloměr 3545 mm, uložen přímo na čelo 

žebra a zajištěn 2 vruty SFS WT-T-8,2x245. Nosník kolem je zatížen různými 

intenzitami zatížení, a proto byly navrženy různé průřezy a pevnosti.  

 

2.3.3 Nosník střed (červená) 

a) Nosník střed volný:   Průřez 80x120 mm, GL24h 

b) Nosník střed pod vyhlídkou:  Průřez 160x280 mm, GL32h 

c) Nosník střed 7NP:   Průřez 100x160 mm, GL24h 

Nosník střed je přímý prvek. Pomocí něho se propojuje vnější nosná konstrukce 

se vnitřním sloupovým jádrem. V každé výškové úrovni se nachází celkem 

8 nosníků střed. V 2NP a 4NP se v půdorysu kombinují 2 typy nosníků střed, tj. 

a)+b) nebo a)+c), a to z důvodu umístění vyhlídkových plošin jen na části půdorysu. 
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Tam, kde není tento prvek zatížen je navržen průřez a). V místech vyhlídky, kdy je 

nosník střed zatížen reakcemi od nosníků vyhlídky, je navržen průřez b) a ve 

výškové úrovní 7NP (nejvyšší vyhlídková plošina) průřez c). Nosník střed je na obou 

koncích připojen kloubově pomocí vnitřního plechu a svorníků přesných M10, 4.8, 

10.9 a to na jedné straně k žebru, a na druhé k ocelovému sloupu nebo vřetenu 

(8NP). 

 

2.3.4 Nosník vyhlídky (zelená) 

a) Nosník vyhlídka:  Průřez 140x200 mm, GL24h 

b) Nosník vyhlídka 7NP:  Průřez 100x140 mm, GL24h 

Nosník vyhlídka je přímý prvek. Je umístěn mezi nosníky střed. Přenáší zatížení 

z vyhlídkových plošin do nosníků střed a ty ho následně přenášejí do žeber. Tyto 

nosníky se nachází pouze ve výškových úrovních 2NP, 4NP a 7NP. 

V 2NP je navrženo celkem 9 nosníků průřezu a), které jsou od sebe osově 

vzdáleny 840, 850, 850, 840 mm (směrem od středu ven). 

V 4NP je navrženo celkem 6 nosníků průřezu a), které jsou od sebe osově 

vzdáleny 860, 850, 1220 mm (směrem od středu ven). 

V 7NP je navrženo celkem 8 nosníků průřezu b). 

Nosník vyhlídky je připojen k nosníkům střed kloubově pomocí vnitřního plechu 

a svorníků přesných M12, 4.8. 

 

2.3.5 Prstenec malý (červenočerná) 

Průřez SHS 40/40/2,5, S235 

Prstenec malý je zakřivený prvek o poloměru 1460 mm. Je umístěn mezi vnitřní 

sloupy v každé výškové úrovni mimo 8NP a STŘECHU. Tento prvek propojuje sloupy 

a společně vytvářejí vnitřní jádro. Ke sloupům je přivařen pomocí plechu a 

koutového svaru. 
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2.3.6 Sloup (šedá) 

Průřez SHS 150/150/10, S235 

Sloupy jsou v půdoryse rozmístěny symetricky po kruhu a v konstrukci jich je 

celkem 8. Uložení je uvažováno kloubové. Na sloupy je přimontována schodnice a 

tak přenášejí polovinu zatížení od schodiště. Sloupové jádro ztužuje celou 

konstrukci. Celková délka sloupů je 19 600 mm. Pro každé patro je uvažován 

montážní dílec sloupového jádra, tzn. montážní spoj v každém patře pomocí 

vnitřního svařence a šroubů M20, 8.8. 

 

2.3.7 Vřeteno (oranžová) 

Průřez CHS 219,1/8, S235 

K vřetenu jsou přimontovány schodišťové stupně a tak přenáší polovinu zatížení 

ze schodiště (druhá je přenášena schodnicí do sloupů). Uložení je uvažováno 

kloubové. Vřeteno je přímo propojené s vnější konstrukcí až ve výškové úrovni 

8.NP, kdy jsou na něj napojeny nosníky střed a nepřímo je propojeno pomocí 

schodišťových stupňů. Je součástí uvažovaného montážního dílce vnitřního jádra a 

montážní spoj je v každém patře. Celková délka vřetena je 25 200 mm. 

 

2.3.8 Nosník krokev (světle modrá) 

Průřez 80x120 mm, GL24h 

Nosník krokev je hlavním nosným prvkem střešní konstrukce. Přenáší zatížení, 

které působí na střešní plášť (sníh, vítr, do nosníku kolem průřezu c). Krokve jsou ve 

spádu 10° a na nosník kolem osedlány a zajištěny pomocí 2 vrutů SFS WT-T-

8,2x245 mm. K vřetenu jsou připojeny kloubově pomocí vnitřního plechu a svorníků 

přesných M10, 4.8. 

 

2.3.9 Ztužidlo (růžová) 

Průřez CHS 76,1/4, S235 

Celkem jsou na konstrukci navrženy 4 vertikální pásy ztužidel vždy ob pole mezi 

žebry. Ztužidla jsou připevněna k žebru pomocí plechu a šroubů M16, 8.8. Křížení 

ztužidel je provedeno pomocí styčníkového plechu a šroubu M16, 8.8. 
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2.3.10 Schodiště a schodnice (okrová) 

Podrobnější návrh a posouzení schodiště nebylo předmětem diplomové práce. 

Byla stanovena jen základní geometrie pro určení dispozičního řešení konstrukce. 

Uvažováno bylo schodiště ocelové levotočivé schodnicové. Schodišťové stupně jsou 

na jedné straně připevněny k vřetenu a na druhé straně do schodnice pomocí 

ocelových úhelníků, na které jsou uloženy. Stupně byly uvažovány z 

ocelových pororoštů. Výška schodišťového stupně je 175 mm a šířka schodišťového 

prostoru je 2920 mm. Schodiště je součástí vnitřního jádra a také montážního dílce. 

V celé konstrukci je dodržena minimální podchodná výška 2100 mm. 

 

2.4 Kotvení 

Veškeré kotvení k betonovému základu je realizováno jako kloubové pomocí 

ocelové patní desky a předem nebo dodatečně zabetonovaných kotevních šroubů.  

2.4.1 Vřeteno 

Patní deska z S235 tloušťky 10 mm je k betonovému základu přichycena pomocí 

dodatečně zabetonovaných šroubů 4Φ16, 4.8. Velikost podlití je 30 mm. Pro přenos 

vodorovných sil je navržena kotevní zarážka IPE80 z oceli S235 o délce 100 mm. 

Vřeteno i kotevní zarážka jsou k patnímu plechu přivařeny koutovým svarem. 

2.4.2 Sloup 

Patní deska z S235 tloušťky 22 mm je k betonovému základu přichycena pomocí 

předem zabetonovaných šroubů 4Φ20, 4.8 s kotevní hlavou. Všechny 4 šrouby mají 

společnou kotevní hlavu - kotevní koš, který je propojen po obvodu pásovinou. 

Velikost podlití je 30 mm. Pro přenos vodorovných sil je navržena kotevní zarážka 

IPE80 z oceli S235 o délce 100 mm. Sloup i kotevní zarážka jsou k patnímu plechu 

přivařeny koutovým svarem. 

2.4.3 Žebro 

Patní deska z S355 tloušťky 28 mm je k betonovému základu přichycena pomocí 

předem zabetonovaných šroubů 4Φ30, 6.8 s kotevní hlavou. Každý šroub má svoji 

kotevní hlavu o velikosti 100x100 mm. Velikost podlití je 40 mm. Pro přenos 

vodorovných sil je navržena kotevní zarážka IPE80 s oceli S235 o délce 100 mm. 

Kotevní zarážka je k patnímu plechu přivařena koutovým svarem. Žebro je 
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k patnímu plechu připojeno pomocí vnitřního plechu a svorníků přesných M20, 

10.9. 

 

2.5 Založení stavby 

Stavba bude založena na betonových patkách a doplněna mikropilotami. 

Podrobnější návrh a posouzení není předmětem diplomové práce. 

 

2.6 Materiál 

Konstrukce vyhlídkové věže je převážně tvořena z lepeného lamelového dřeva 

pevnostní třídy GL24h a GL32h. Ocelové prvky jsou konstrukce navrženy 

z pevnostní třídy S235, styčníkové plechy z pevnostní třídy S235 a S355. Dále pak 

svorníky, které jsou z pevnostní třídy 4.8, 6.8, 8.8 a 10.9. 

 

2.7 Výroba konstrukce 

Výroba konstrukce proběhne ve specializovaném závodě na výrobu lepených 

lamelových prvků. Prvky přímé se z lepeného lamelového dřeva vyrobí z dřevěných 

lamel tloušťky 40 - 50 mm, ostatní zakřivené prvky musí splnit podmínku rin/t > 150, 

kde t je tloušťka lamely. Po zhotovení lepených lamelových prvků se provede 

impregnace. 

 

2.8 Doprava 

Aby bylo možné jednotlivé prvky dopravit na staveniště, byly na některých 

z prvků (sloup, vřeteno, žebro) navrženy montážní spoje.  

 

2.9 Postup montáže 

Před montáží samotné vyhlídkové věže je potřeba, aby byly již zhotoveny 

základové konstrukce a zkontrolováno osazení předem zabetonovaných kotevních 

šroubů. Montáž je nutno provádět pomocí jeřábu. Konstrukce musí být po celou 

dobu montáže stabilizována. Zajištění provedeno pomocí provizorních kotevních 

lan. 
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Postup: 

a) Montáž jednotlivých dílců vnitřního sloupového jádra do jednoho celku a 

osazení na základovou konstrukci 

b)  Přimontování nosníků střed k vnitřnímu sloupovému jádru 

c) Montáž jednotlivých dílců žebra a následné osazení žeber na základovou 

konstrukci, vždy jedno a následně osazeno druhé protilehlé žebro, aby byla 

zabezpečena stabilita 

d) Montáž nosníků kolem na žebra, v pořadí výškových úrovní STŘECHA, 1NP, 

7NP, 4NP, 8NP, 2NP, 6NP, 3NP a 5NP 

e) Montáž ztužidel 

f) Během prací se postupně osazují nosníky vyhlídky a souběžně připevňuje 

podlaha 

g) Montáž střešního pláště 

h) Osazení bezpečnostního vybavení 

 

2.10  Ochrana konstrukce 

2.10.1  Ochrana dřevěných prvků 

Všechny prvky dřevěné konstrukce se opatří ochrannou vrstvou biotičtím 

škůdcům. Dále opatření vícevrstvým nátěrem lazury dle třídy prostředí. Barva 

nátěru dle požadavků investora. Ochrana musí splňovat požadavky na působení 

rostlého i lepeného lamelového dřeva v daném prostředí. 

2.10.2 Ochrana ocelových prvků 

Ocelové prvky včetně spojovacích prostředků je nutné chránit před korozí, proto 

je navržena ochrana žárovým zinkováním. 

 

2.11 Závěr 

V rámci diplomové práce byla navržena konstrukce vyhlídkové věže o výšce 

25,725 m v kruhovém půdorysném tvaru. V patě konstrukce je průměr 10 m a ve 

vrcholu 3,545 m.  

Tato konstrukce byla vymodelována do programu Scia Engineer. Bylo zadáno 

zatížení, určena kombinace pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Následně byly 

vyhodnoceny vnitřní síly v jednotlivých prvcích konstrukce. Prvky byly dimenzovány 
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na největší vzniklé vnitřní síly a posuzovány programem Scia Engineer a částečně 

ručně v souladu s aktuálními platnými normami. 

 

3 POUŽITÉ DOKUMENTY, SOFTWARE A ZKRATKY 

3.1 Normativní dokumenty 

Konstrukce dřevo-ocelové vyhlídkové věže byla navržena v souladu s těmito 

platnými normativními dokumenty: 

- ČSN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód: Zatížení konstrukcí - Část 3: Obecná zatížení - 

Zatížení sněhem 

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód: Zatížení konstrukcí - Část 4: Obecná zatížení - 

Zatížení větrem 

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: 

Navrhování styčníků 

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

3.2 Software 

- Nemetschek Group: Scia Engineer 15.1 

- Autodesk:    AutoCAD 2017 

- Microsoft Corp.: MS Word 2010, MS Excel 2010 

3.3 Literatura 

- prof. Ing. Milan Holický, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Ing. Miroslav Sýkora, 

Ph.D. Dr.Sc, Zatížení stavebních konstrukcí, příručka k ČSN EN 199, Praha 2010, 

str. 132 
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- Ing. Jaromír Král, CSc., Odborné posouzení: Ing. Michael Trnka, CSc., Navrhování 

konstrukcí na zatížení větrem, Praha 2010, str. 11 

- Dr. Ing. Volker Krämer, český překlad Bohumil Koželouh, Dřevěné konstrukce, 

příklady a řešení podle ČSN 73 1702, Praha, str. 318 

- doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., Dřevěné a kovové 

konstrukce pro SPŠ stavební, Praha 2006, str. 187  

- Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. a kolektiv, Kovové a dřevěné materiály, Modul M01, 

Brno 2016, str. 127 

- Ing. Karel Sýkora, Kovové a dřevěné konstrukce, Modul M04, Dřevěné 

konstrukce, Brno 2009, str. 64 

- Doc. Ing. Marcela Karmazínová, Csc., Prvky kovových konstrukcí, Modul M02, 

Spoje kovových konstrukcí, Brno 2005, str. 48  

3.4 Internetové zdroje 

- Mapa oblasti:  www.google.cz/maps 

- SFS intec - vruty: 

https://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/0B32E3BC82860918C12577670

033B168/$FILE/Cenik_drevostavby.pdf 

 

3.5 Použité zkratky 

3.5.1 Malá písmena 

a … účinná výška svaru 

b … šírka průřezu 

bef … efektivní šířka průřezu 

cdir … součinitel směru větru 

ce … součinitel expozice 

ci … tepelný součinitel 

Cnet … součinitel tlaku 

cr(z) … součinitel drsnosti terénu 

http://www.google.cz/maps
https://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/0B32E3BC82860918C12577670033B168/$FILE/Cenik_drevostavby.pdf
https://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/0B32E3BC82860918C12577670033B168/$FILE/Cenik_drevostavby.pdf
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cseason … součinitel ročního období 

d … průměr 

d0 … průměr otvoru 

f … frekvence 

fc,0,g,d … návrhová pevnost GL v tlaku rovnoběžně s vlákny 

fc,0,g,k … 

charakteristická pevnost LLD v tlaku rovnoběžně s 

vlákny 

fc,90,d … návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90,g,d … návrhová pevnost GL v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90,g,k … charakteristická pevnost GL v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90,k … charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fd … návrhové zatížení 

fg,k … charakteristické hodnota od stálého zatížení 

fh,0,k … charakteristiká pevnost v otaleční v dřevěném prvku 

fm,d … návrhová pevnost v ohybu 

fm,g,d … návrhová pevnost GL v ohybu 

fm,g,k … charakteristická pevnost GL v ohybu 

fm,k … charakteristická pevnost v ohybu 

fq,k … charakteristická hodnota od proměnného zatížení  

ft,0,g,d … návrhová pevnost GL v tahu rovnoběžně s vlákny 

ft,0,g,k … charakteristická pevnost GL v tahu rovnoběžně s vlákny 

fu … charakteristická hodnota pevnosti oceli v tahu 

fub … charakteristická hodnota pevnosti šroubu v tahu 

fv,d … návrhová pevnost ve smyku 

fv,g,d … návrhová pevnost GL ve smyku 

fv,g,k … charakteristická pevnost GL ve smyku 

fv,k … charakteristická pevnost ve smyku 
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fw,k … charakteristická hodnota od zatížení větrem 

fw,s,k … 

charakteristická hodnota od zatížení větrem na 

zastíněné straně 

fy … charakteristická hodnota meze kluzu oceli 

h … výška průřezu 

iy, iz … poloměr setrvačnosti 

 

3.5.2 Velká písmena 

A … plocha 

Akont … kontaktní plocha 

Av … smyková plocha 

Cd … pružný odpor 

E0,05 … 5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny 

E0,mean … střední hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny 

F … svislá síla 

Fax, Rk … 

charakteristická osová únosnost na vytažení spoj. 

prostředku 

Fb, Rd … návrhová únosnost  šroubu v otlačení 

Fv,Rd … návrhová únosnost  šroubu ve střihu 

Fv,Rk … charakteristická únosnost  šroubu ve střihu 

H … vodorovná síla 

Ic … moment setrvačnosti tlačené části průřezu 

Iy, Iz … moment setrvačnosti průřezu 

L … délka svaru 

Lcr … vzpěrná délka 

Mpl,Rd … plastický moment únosnosti 

Mx, My, Mz … ohybový moment 
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My,Rk … 

charakteristický plastický moment únosnosti spoj. 

prostředku 

N … normálová síla 

Nb,Rd … vzpěrná únosnost 

NE, Ncr … kritická Eullerova síla 

Nt,Rd … návrhová únosnost v tahu 

Rx, Ry, Rz … reakce 

Vpl,Rd … plastická smyková únosnost 

Vy, Vz … posouvající síly 

Wt … torzní modul průřezu 

Wy , Wz … modul průřezu 

Wy,pl , Wz,pl … plastický modul průřezu 

ZŠ … zatěžovací šírka 

 

3.5.3 Řecká písmena 

α1 … součinitel imperfekce 

βc … součinitel imperfekce 

βw … korelační součinitel pro svary 

γ … objemová tíha 

γG … součinitel pro stálé zatížení 

γM,i … součinitel materiálu 

γQ … součinitel pro proměnného zatížení 

λm,rel … poměrná štíhlost v ohybu 

λrel,y, 

λrel,z … poměrná štíhlost 

λy, λz … štíhlost 

μi … tvarový součinitel zatížení sněhem 
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ρvzd … měrná hmotnost vzduchu 

σ … pevnost v tlaku (tahu) 

τ … pevnost ve smyku 

χ … součinitel vzpěrnosti 
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