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Abstrakt 

 
Bakalářská práce je zaměřená na posouzení napjatostně deformační analýzy prutové 

soustavy. Objektem zájmu se stala Kozlovská rozhledna nedaleko města Česká Třebová 

v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Hlavním cílem je zjednodušení 3D modelu 

prutové soustavy a její následná analýza. Nejdříve je popsána historie rozhleden, 

teoretický úvod do teorie prutu, prutových soustav a mezních stavů. Následuje 

modelování 3D modelu s úpravou topologii prutů na prutovou soustavu a následným 

analytickým výpočtem pro různá statická zatížení a provedení výpočtu pro změnu 

statického neurčení. Na závěr byl pro kontrolu proveden numerický výpočet vybraného 

modelu pro ověření analytického výpočtu. 
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tah, tlak, prut, prutová soustava, mezní stavy, styčníková metoda, Kozlovská rozhledna, 

statická určitost, statická neurčitost, klimatické zatížení 

 

 

Abstract 

 
Bachelor thesis is aimed at stress and deformation analysis of strut frame. The object of 

interest is lookout tower Kozlov close to the city of Česká Třebová in region of Ústí nad 

Orlicí in Pardubice Department. The main aim is to simplify 3D model of strut frame 

and its analysis. At the beginning I deal with history of lookout towers, theoretical 

introduction of bar, strut frames and limit states. Then follows modelling of 3D model 

with modified topology of bars and following calculation for different static loading and 

calculation for static determination. At the end numerical calculation was done to 

compare chosen model with analytic solution. 
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tension, compresion, bar, strut frame, limit states, method of joints, Kozlov lookout 

tower, static determinate, static indeterminate, climate influence 
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ÚVOD 
 

V dnešní době se neustále, po různých nehodách a kolapsech mostů, řeší téma výdrže, 

provozuschopnosti a s tímto problémem spojeným zatížením prutových konstrukcí.  

Prutových konstrukcí je na každém kroku nepřeberné množství - od mostů přes řeku 

nebo údolí, vyhlídkových rozhleden na kopcích, jeřábů na staveništích až po stožáry 

vysokého napětí. Jen v ČR bylo k 15. 8. 2018 přes 400 rozhleden. Jedná se o konstrukce, 

které svou velikostí od desítek metrů až po stovky metrů obklopují krajinu kolem nás a 

staly se nezbytnou součástí našich životů. Rozhledny jsou tu výhradně pro turistický 

zážitek nebo slouží jako vysílací věže. Dříve zpracované bakalařské práce se ve většině 

případů zabývaly analýzou mostů tudíž je velký nedostatek prací o rozhlednách.  

 

Hlavním cílem  této práce je napjatostně deformační analýza prutové soustavy 

Kozlovské rozhledny. Na úvodu práce je zpracována rešeršní část, která se zabývá 

historii rozhleden, teorii prutových soustav a samostatných prutů. V rámci této kapitoly 

je pojednáno o požadavcích, které mají být kladeny na prutovou soustavu. Nedílnou 

součástí je pojednání o mezních stavech, které jsou důležité z hlediska kontroly 

bezpečnosti soustavy.  

 

Následuje úprava topologie prutů, aby soustava splňovala podmínky kladené na 

prutovou soustavu, vytvoření 3D výpočtového modelu prutové soustavy rozhledny, 

který odpovídá skutečné konstrukci a analýza zatěžujících prvků a vymezení zátěžných 

stavů.  

 

V neposlední řadě je provedeno posouzení změny napjatosti a deformace konstrukce 

rozhledny pro 3 zátěžné stavy, kde jedním ze stavů je změna míry statické neurčitosti 

uložení a analytické řešení pomocí softwaru Maple. Na závěr je provedena verifikace 

vybraného analytického výpočtu numerickým řešením v softwaru ANSYS Workbench 

19.0 a porovnání celkové konstrukce s využitím prvků BEAM a LINK. 
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1. Teoretický úvod 
 

1.1 Rozhledny 

 

Rozhledna je prutová konstrukce, která umožňuje pozorovat objekty z velkých 

vzdáleností, a která poskytuje pohled na krajinu z vyšších hladin nadmořské výšky. 

Rozhledny jsou přinejmenším 20 metrů vysoké a jsou vyrobeny z různých materiálů, 

např. z kamene, oceli nebo také ze dřeva.  

 

Rozhledna by měla splňovat několik kritérií, která jsou velice podstatná z důvodu 

označení konstrukce jako rozhlednu. Konstrukce musí být vytvořena pouze lidskou 

činností, musí být určená a později upravena za účelem rozhlížení, vyhlídkový prostor 

by měl být umístěn alespoň několik metrů nad zemským povrchem a měl by být 

přístupný věřejnosti. [10]  

 

1.1.1 Historie rozhleden  

 

Historie rozhleden na českém území je dlouhá už stovky let. Úplně první rozhledny 

nebyly klasické věže. Rozhledny byly pozoruhodné stavby, které si dříve nechala stavět 

šlechta šlechta. Nejstarší datovanou rozhlednou na našem území je Minaret v Lednicko-

Valtickém areálu na jižní Moravě. [7] 

 

Skutečná expanze rozhleden začala až začátkem 80. let 19. století, kdy se zvýšil zájem o 

turistiku a začaly vznikat lokální turistické spolky. V tomto čase se stavěly zejména 

dřevěné věže, které příliš dlouho nevydržely vlivem klimatických podmínek. [7] Na 

jejich místech často vznikaly nové, někdy i kamenné věže. První světová válka přinesla 

krátké pozastavení stavění věží, ale to se znovu rozjelo během období 1. republiky. 

Během dalších 50 let bylo postaveno jen pár desítek rozhleden. Největší rozmach ve 

stavbě rozhleden započal až po sametové revoluci. [7] 

 

 

1.1.2 Druhy rozhleden 

 
Rozhledny můžeme dělit podle různých kritérií. [11] Jedním z nich je materiál, který je 

použit v závislosti na typu terénu a finanční dispozici zadavatele. 

 

Dřevo je nejlevnější a nejdostupnější materiál, které bylo použito převážně v počátcích 

rozvoje. Tyto rozhledny nedosahují vysokých výšek a nejsou v porovnání s například 

ocelovou konstrukcí odolné proti vnějším vlivům. Nejvyšší dřevěná rozhledna měřila 30 

metrů a jmenovala se Andrlův chlum. [14] 

 

Ocel jako materiál zvyšuje pevnost rozhledny a mnohem lépe odolá vnějším vlivům 

oproti dřevěné konstrukci. V dnešní době se jedná o nejčastější konstrukční materiál.  

 

Beton je konstrukční materiál, který v dnešní době posunul hranice realizovatelnosti 

různých objektů v mnoha odvětvích. Ve stavbě rozhleden se beton používal spíše 

výjimečně, a to při konstrukci spíše výškových konstrukcí. 
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1.2 Kozlovská rozhledna 
 

Od roku 1929 na Kozlovském kopci stávala první dřevěná, 29 metrů vysoká rozhledna, 

postavená pracovníky vojenského zeměpisného ústavu za přispění města. Na nejvyšší 

vyhlídkovou plošinu bylo tehdy nutné vystoupat po pěti dřevěných žebřících. [6] 

Postupně se tato rozhledna stala cílem nemalého počtu turistů. 

 

Poté, co byla ve 30. letech 20. století zasažena bleskem, musela být nutně stržena. 

[6]   V současné době stojí na Kozlovském kopci od roku 2000 rozhledna nová – 

ocelová viz. obr. 1. Stavbu věže provedla pražská firma EXCOM a znovuotevření 

rozhledny proběhlo v létě roku 2001. [12] 

 

Rozhledna je čtvercové konstrukce, vysoká 55 metrů, vyhlídková plošina, ke které se 

stoupá po 133 schodech je ve výšce 33 metrů a umožňuje za dobrého počasí výhledy na 

pohoří např. Orlické hory, Krkonoše, Jeseníky a také na Žďárské vrchy. [6] Železná 

rozhledna Kozlovský kopec je součástí telekomunikačního vysílače mobilního operátora 

T-Mobile.  

  

Obr.1 Kozlovská rozhledna  
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1.3 Teorie prutových soustav 

 

1.3.1 Předpoklady prutových soustav  

 
Prutová soustava je vymezena následovně. [1] 

 
1) ,,Vazby mezi tělesy jsou u prostorových úloh sférické kinematické dvojice a u 

roviných úloh rotační kinematické dvojice, v obou případech typu NNTN‘‘. 

2) ,,Jednotlivá tělesa jsou buď pruty nebo styčníková tělesa. Prutem ze statického 

hlediska rozumíme modelové těleso, které je jednoznačně určeno střednicí 𝛾, 

která je spojnicí těžišť příčných průřezů‘‘. 

3) ,,Okolí prutové soustavy působí silami pouze na styčníková tělesa‘‘. 

4) ,,Uložení k základnímu tělesu je realizováno stykem ve styčníku. U roviných 

soustav rotační nebo obecnou kinematickou dvojicí a u prostorových soustav 

sférickou nebo obecnou kinematickou dvojicí‘‘. 

5) ,,Každý prut prutové soustavy je vázán prostřednictvím styčníkových těles 

minimálně ke dvěma jiným prutům tak, že pruty jsou nepohyblivé. Soustava prutů 

vytváří nepohyblivé prutové těleso‘‘. 

 

1.3.2 Statická určitost 
V rámci této podkapitoly jsou popsány druhy statických určitostí. Rozeznáváme 3 druhy 

statických určitostí a to vnější, vnitřní a celkovou statickou určitost. [1] 
 

1.3.2.1 Vnější statická určitost 
Vnější statická určitost se vztahuje k určení vnějších neznámých stykových sil 

uvolněného prutového tělesa z použitelných podmínek statické rovnováhy. Nutnou 

podmínku vnější statické určitosti můžeme vyjádřit vztahem: [1] 

 

                                                           𝜐 = 𝜇        (1) 

 

Kde  𝜇 – počet neznámých parametrů vnějších stykových sil 

   𝜐 − počet použitelných statických podmínek rovnováhy 

 

Při výpočtu mohou nastat tyto 3 případy: 

 

• 𝜐 = 𝜇          (2) 

Soustava je staticky určitá.        

• 𝜐 > 𝜇          (3) 

Soustava má minimálně jeden stupeň volnosti. 

• 𝜐 < 𝜇          (4) 

Soustava je staticky neurčitá a je nutné předepsat deformační podmínku. 
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1.3.2.2  Vnitřní statická určitost 

Vnitřní statická určitost se vztahuje na určení sil v prutech. Uvolníme-li všechna tělesa 

prutové soustavy, pak podmínky statické rovnováhy pro pruty jsou identicky splněné a 

použitelné statické podmínky určujeme z charakteru soustav sil působících na 

styčníková tělesa. [1] 

 

Pro prostorovou prutovou soustavu: 

 

                                                              3𝑘 − 6 = 𝑝     (5) 

 

Pro rovinou prutovou soustavu: 

                                                              2𝑘 − 3 = 𝑝     (6) 

 

 

𝑘 − počet styčníků 

𝑝 − počet prutů 

3𝑘 − počet použitelných podmínek pro prostorovou prutovou soustavu 

2𝑘 − počet použitelných podmínek pro rovinou prutovou soustavu 

3𝑘 − 6 − počet použitelných podmínek pro určení sil v prutech u pros.soustavy 

2𝑘 − 3 − počet použitelných podmínek pro určení sil v prutech u rov.soustavy 

 

Stupeň vnitřní statické neurčitosti určíme ze vztahu: 

 

                         𝑠 = 𝑝 − (3𝑘 − 6) 𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝑠 = 𝑝 − (2𝑘 − 3)    (7) 

  

I zde mohou nastat 3 případy: 

 

• 𝑠 = 0         (8) 

Soustava je vnitřně staticky určitá. 

• 𝑠 < 0         (9) 

Soustava je vnitřně pohyblivá. 

• 𝑠 > 0         (10) 

Soustava je vnitřně neurčitá a je nutné předepsat deformační podmínku. 
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1.4 Metody řešení prutových soustav 
 

1.4.1 Obecná styčníková metoda 
 

Obecná styčníková metoda spočívá v uvolnění všech styčníků a sestavení podle počtu 

použitelných podmínek rovnice statické rovnováhy, které vytvářejí soustavu lineárních 

algebraických rovnic, kterou můžeme zapsat maticovou rovnicí:  

 

                                  Ax = b               (11)

   

𝐴 − matice soustavy, která popisuje prutovou soustavu geometricky 

𝑥 −sloupcová matice neznámých parametrů 

𝑏 −sloupcová matice úplně zadaných silových prvků 

 

1.4.2 Postupná styčníková metoda 
 

Postupná styčníková metoda spočívá v postupném uvolňování staticky určitě vázaných 

styčníků v dané fázi řešení. Pořadí styčníků pak není libovolné, ale je dáno podmínkou, 

že na uvolněný styčník působí kromě úplně určených silových prvků neúplně určené 

silové prvky pouze se 3 neznámými parametry. [1] Není-li v dané fázi řešení u prutové 

soustavy staticky určitě vázaný styčník, pak v řešení můžeme pokračovat, podaří-li se 

nám určit některý z neznámých parametrů na základě uvolnění podsoustavy. [1] 

 

1.4.3 Metoda průsečná  
 

Průsečná metoda využívá k řešení obecnou soustavu sil se třemi podmínkami rovnováhy 

pro oddělenou část rovinné prutové soustavy. Je použitelná obvykle pouze při vně 

staticky určité soustavě, přičemž složky reakcí předem určíme ze tří globálních 

podmínek rovnováhy. [5] Je vhodná pro určení osových sil jednoho či více vybraných 

prutů, osové síly některých prutů touto metodou nelze vůbec řešit.  

 

Při řešení postupujeme tak, že prutovou soustavou vedeme řez protínající tři pruty 

nevycházející z jednoho bodu. [5] Prutová soustava se takto rozdělí na dvě části, z nichž 

vybereme jednu pro výpočet snadnější. Vznikne soustava tří rovnic o jedné neznámé. 
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1.5 Prutová teorie 
 

„Prut v PP je teoretickým modelem reálného tělesa z hlediska napjatosti a deformace a 

je modelem nejjednoduššího typu.“ [2] 
 

1.5.1 Prutové předpoklady 

 

a) Předpoklady geometrické [9] 

 

I. „Prut je určen křivkou 𝛾, tzv. střednicí, a v každém bodě střednice 

příčným průřezem 𝜓, který obsahuje všechny body tělesa, ležící 

v normálné rovině.‘‘ 

II. „Střednice 𝛾 je spojitá a hladká křivka konečné délky.“ 

III. „Příčný průřez je spojitá jedno nebo vícenásobně souvislá oblast, 

ohraničená obrysem a charakterizovaná charakteristikami příčného 

průřezu.“ 

IV. „Délka střednice je řádově minimálně stejně velká jako největší rozměr 

příčného průřezu.“ 

 

b) Předpoklady vazbové a zatěžovací [9] 

 

I. „Vazby omezují jen posuvy a úhly natočení střednice.“ 

II. „Zatíženo je soustředěno na střednici.“ 

 
 

c) Předpodklady deformační [9] 

 

I. „Střednice prutu zůstává v procesu deformace spojitá a hladká.“ 

II. „Příčné průřezy zůstávají v průběhu deformace zase příčnými průřezy, 

tj.zachovávají si rovinnost a kolmost k deformované střednici. Příčné 

průřezy se podle charakteru zatěžování: 

 

• vzájemně oddalují a přibližují – tah 

• vzájemě přibližují a deformují – tlak 

• natáčejí kolem osy ležící v 𝜓 a deformují se – ohyb 

• natáčejí se kolem osy kolmé k 𝜓 a nedeformují se – krut 

• posouvají se bez deformace – smyk 

 

d) Předpoklady napjatostní [9] 

 

„Napjatost v prutu je určena normálným a smykovým napětím v příčném průřezu.Je to 

zvláštní typ napjatosti, kterou  budeme označovat jako prutová napjatost.“ 
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1.5.2 Výsledné vnitřní účinky  

 

„Výsledné vnitřní účinky v příčném průřezu prutu uvádějí vnější silovou soustavu 

působící na prvek tímto průřezem uvolněný do statické rovnováhy.‘‘ [2] 
 

Rozeznáváme tyto vnitřní účinky podle druhu namáhání: 

 

• N – normálová síla 

• Ty,Tz – posouvající síla 

• Moy,Moz – ohybový moment 

• Mk – kroutící  moment 

 

Veličiny N, Ty, Tz , Moy, Moz, Mk považujeme za kladné, když mají smysl kladných 

(záporných) os lokálního souřadnicového systému pro uvolněný prvek obsahující 

počáteční R0 bod střednice. [2] 

 

U zakřivených prutů je vžité považovat za kladný takový ohybový moment , který 

zmenšuje křivost střednice prutu. [2] Určení VVÚ v řezu prutu je úloha staticky určitá 

pro otevřené pruty a staticky neurčitá pro uzavřené pruty. 

 

Jestliže v každém bodě střednice prutu působí pouze jedna za složek N, Ty, Tz, Moy, Moz,  

Mk, nazýváme toto namáhání prutu jako jednoduché. 
 
 

1.6 Prostý tah/tlak 
 

Prostý tah resp. tlak je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže na 

dané rozlišovací úrovni jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se oddalují 

resp. přibližují, jedinou nenulovou složkou VVÚ je normálová síla a pro řešení statické 

rovnováhy se prvek prutu uvolňuje ve výchozím nedeformovaném stavu. [2] 

 

Při zatěžování tahem resp.tlakem viz. obr. 2 se limitně blízké příčné průžezy 𝜓1,  𝜓2 

oddálí resp. přiblíží o deformační posuv du, který je stejný pro všechny body 𝜓 a pravé 

úhly 𝛼, 𝛽 prvku se nemění. [2] 

 

 

 

 
Obr.2 Tah/Tlak [15] 
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Délkové přetvoření v podélném směru 휀𝑥 ve směru střednice prutu, které je v 𝜓 

rozloženo rovnoměrně: 

                                                              휀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
     (12) 

Přetvoření v příčných směrech: 

 

                                                           휀𝑧 = 휀𝑦 = −𝜇휀𝑥    (13) 

Nulová úhlová přetvoření: 

 

                                                             𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑥𝑧 = 0     (14) 

 

Lze říci, že u prostého tahu resp. tlaku jsou délková přetvoření v příčném průřezu 

rozložena rovnoměrně a úhlová přetvoření jsou nulová. [2] 
 
 

Dále lze podotknout, že u prostého tahu resp. tlaku vzniká v bodech základního prvku 

tahová resp. tlaková napjatost určená napětím 𝜎. [2] 

 

 

V prvku vzniká trojosý stav deformace a jednoosý stav napjatosti : 

 

                                            𝑇𝜀 = [

휀𝑥 0 0
0 휀𝑦 0

0 0 휀𝑧

]    (15) 

 

                                                           𝑇𝜎 = [
𝜎𝑥 0 0
0 0 0
0 0 0

]    (16) 

 

Pro homogenní, lineárně pružný materiál platí: 

 

                                                                      𝜎 = 휀 ∙ 𝐸     (17) 
 

                                                     𝜏 =
𝐸

2(1+𝜇)
𝛾 = 𝐺 ∙ 𝛾 = 0    (18) 

 
 

K určení vztahu pro napětí 𝜎 použijeme podmínky statické ekvivalence mezi soustavou 

elementárních plošných sil v příčném průřezu a jejich silovou výslednicí.  

 

 

Protože se jedná o soustavu rovnoběžných sil, máme 3 použitelné podmínky statické 

ekvivalence. Známe, že 𝜎 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. a postupně z podmínek dostaneme následující 

vztah: 

 

                                                                         𝜎 =
𝑁

𝑆
      (19) 
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Posuv každého bodu příčného průřezu konečného prvku s délkou střednice 𝛾 je popsán 

vztahem: 

                                                                  𝑢 = ∫
𝑁𝑑𝑥

𝐸∗𝑆

𝑥

0
    (20) 

 
 

Energie napjatosti konečného prvku s délkou střednice 𝛾 je popsána vztahem: 

 

                                                                   𝑊 =
1

2
∫

𝑁2𝑑𝑥

𝐸∗𝑆

𝑥

0
     (21) 

 
 

1.6.1 Castiglianova věta 

 

„Působí-li osamělé síly na lineárně pružnou soustavu, jejíž deformace jsou malé, pak 

posuv působiště libovolné síly po její nositelce je roven parciální derivaci celkové 

energie napjatosti podle této síly. Výrazy síla a posuv mohou být nahrazeny výrazy 

silová dvojice a natočení.‘‘ [2] 

 

Castiglianova věta je svým způsobem energetická metoda, která nám pomáhá řešit 

posuvy, natočení a staticky neurčité soustavy. 

 

Působí-li na lineárně pružné těleso silová soustava, pak: 

 

a) posuv u působiště osamělé síly FK po nositelce síly FK je 

 

                                               𝑢𝐾 =
𝜕𝐴

𝜕𝐹𝐾
=

𝜕𝑊

𝜕𝐹𝐾
    (22) 

 

b) úhel natočení 𝜑𝐾 přímky pevně spojené s působištěm osamělé dvojice Me 

v rovině této dvojice je 

 

                                                 𝜑𝐾 =
𝜕𝐴

𝜕𝑀𝑒
=

𝜕𝑊

𝜕𝑀𝑒
     (23) 
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1.7 Mezní stavy 
 

Každá vyrobená součást musí projít čtyřmi stavy po dobu její funkce. Jsou to tyto 4 

stavy. [2] 

• Nezatížený stav 

• Výchozí stav 

• Provozní stav 

• Mezní stav 

Mezní stavy můžeme rozdělit do 2 podoblastí: 

 

a) Mezní stavy související s deformací tělesa  

• Mezní stav deformace 

• Mezní stav pružnosti 

• Mezní stav deformační stability 

 

 

b) Mezní stavy související s porušováním tělesa  

• Mezní stav porušení 

• Mezní stav stability trhliny 

• Mezní stav trhlin 

• Mezní stav lomu 

 

 

1.7.1  Mezní stav pružnosti  
 

Mezní stav pružnosti, dále jen MSP,  tělesa je stav, kdy při překročení jisté meze 

vznikají plastické deformace. Po překročení meze kluzu Re se součást začíná plasticky 

deformovat. Stavy, které mohou nastat jsou tyto [2]: 
 

• 𝜎 < 𝑅𝑒 – stav, kdy je materiál je ve stavu pružném 

• 𝜎 = 𝑅𝑒 −stav, kdy nastane MSP 

• 𝜎 > 𝑅𝑒 −materiál je ve stavu pružně plastickém 

 

Plochou plasticity je v Haigově prostoru válcová plocha, jejíž povrchové přímky jsou 

rovnoběžné s osou σ1 = σ2  = σ3. [2]  Materiálová charakteristika 𝑅𝑒 (mez kluzu) se 

získá na základě výsledků materiálové zkoušky tahem, jejímž výsledkem je tahový 

diagram. Pro zhodnocení MSP byl zaveden koeficient bezpečnosti 𝑘𝑘, který se získá 

jako podíl meze kluzu a maximálního napětí na součásti. [2] 
 

                                                        𝑘𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑚𝑎𝑥
      (24) 

 

Jelikož se chceme v každé situaci vyvarovat vzniku plastických deformací v materiálu, 

je vhodné při návrhu a dimenzování součásti volit součinitel 𝑘𝑘 = 1. 
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1.7.2 Mezní stav vzpěrné stability  

 
V počáteční fázi zatěžování je průhyb na hranici rozlišitelnosti, zatímco po překročení 

jisté síly Fkr tzv. kritická síla, průhyb velmi rychle narůstá až do maximální hodnoty. Při 

dalším zatěžování se na prutu vytváří smyčka a průhyb se zmenšuje, a to tak dlouho, až 

nastane lom nebo velké plastické deformace. [2]  Je důležité poznamenat že v průběhu 

zatěžování se mění charakter deformace. 

 

V počáteční fázi je podstatné stlačování střednice a nepodstatný její průhyb, ale při 

větších silách je tomu naopak. Rozhraní těchto dvou stavů budeme označovat jako 

mezní stav vzpěrné stability, který říká: 
 

„Mezní stav vzpěrné stability je takový stav soustavy, při jehož dosažení se mění 

charakter podstatné deformace‘‘. [2] 
 

Uvažujme případ volného prutu namáhaného na tlak za těchto předpokladů: [2] 

 

• střednice prutu je v nezatíženém stavu ideálně přímá 

• prut je prizmatický a nešroubový 

• průřez prutu je tlustostěnný 

• materiál prutu je homogenní, lineárně pružný a dokonale pevný 

• v průběhu celého zatěžování platí prutové předpoklady prostého namáhání prutů 

 
 

Z předchozí uváhy lze říci, že existuje určitá kritická síla Fv , kterou lze podle konkrétní 

situace rozdělit na: 

 

• F <  FV – prut se pouze stlačuje 

• F  >  FV – prut se buď jen stlačuje a pak je v labilní rovnováze nebo se jen ohýbá  

• F = FV – stabilní stlačování se mění na labilní a stabilním se stává ohýbání 

(bifurkace) 

 

Bod rozdvojení rovnováhy je mezním stavem vzpěrné stability ideálně namáhaného 

ideálního prutu. [2] 

 

Níže jsou uvedeny příklady odchylek od předpokladů ideálního vzpěru: [2] 

• střednice v nezatíženém stavu není ideálně přímá 

• výslednice tlakových sil na čela prutu neprochází jejich těžištěm 

• změna příčného průřezu po délce střednice 

• změna modulu pružnosti materiálu po délce prutu 

• proměnnost normálné síly po délce prutu 

• šroubovitost prutu 

• reálné vlastnosti materiálu 
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Je nutné zavést tvz. štíhlost prutu 𝜆, která je definována vztahem: 

 

                                                                   𝜆 =
𝑙

√
𝐽

𝑆

     (25) 

 

                                                                 𝜆𝐾 = 𝜋√
𝐸

𝜎𝐾
     (26) 

 

Porovnáme-li kritickou a vypočtenou štíhlost, mohou nastat tyto dva případy: 

 

• 𝜆 < 𝜆𝐾 rozhoduje vznik plastických deformací 

• 𝜆 > 𝜆𝐾 rozhoduje vzpěrná stabilita 

 

Při dalším výpočtu porovnáme sílu v prutu s kritickou silou vzpěru: 

 

                                                             𝐹𝑉 =
𝛼2𝐸𝐽𝑚𝑖𝑛

𝑙2     (27) 

 

Součinitel 𝛼 zahrnuje vliv od vazeb a lze ho získat pomocí charakteristické rovnice. 

 

A na závěr určím bezpečnost z následujícího vztahu: 

 

                                                                   𝑘𝑣 =
𝐹𝑣

𝐹
     (28) 

 

1.8 Zatížení větrem 
 

Střední rychlost větru 𝑣𝑚 se stanovuje ze základní rychlosti 𝑣𝑏, která závisí na větrných 

podmínkách a na změně větru v závislosti na výšce, stanovené z drnosti terénu a 

ortografie.[4] V této kapitole uvedu postup výpočtu namáhání příhradové konstrukce od 

tlaku větru. Podle zdrojů ČHMÚ spadá Rozhledna Kozlovský kopec do oblasti III. [4] 

Na obr. 3 je vyobrazena poloha Kozlovské rozhledny vyskytující se ve III oblasti dle 

ČHMÚ. 

  

Obr.3 Mapa větrné oblastí [9] 
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Základní rychlost větru: 

 

                                                    𝑣𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟 ∗ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑏,0    (29) 

  

𝑐𝑑𝑖𝑟 − součinitel směru větru  

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 − součinitel ročního období 

𝑣𝑏,0 je v mém případě 27,5 m/s 

 

Základní tlak větru: 

                                                          𝑞𝑏 =
1

2
∗ 𝜚 ∗ 𝑣𝑏

2      (30) 

 

 

𝜚 −  měrná hustota vzduchu 

𝑞𝑏 je podle ČHMÚ rovno hodnotě 0,47 kN/m2 

 

 

 Střední rychlost větru: 

                                                  𝑣𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) ∗ 𝑐0(𝑧) ∗ 𝑣𝑏    (31) 

 

𝑐𝑟(𝑧) − součinitel drsnosti povrchu 

𝑐0(𝑧) − součinitel ortografie 

                                         𝑐𝑟(𝑧) =  𝑘𝑟 ∗ ln (
𝑧

𝑧0
) , 𝑘𝑑𝑒 𝑧 >  𝑧𝑚𝑖𝑛   (32) 

𝑧0 − parametr drsnosti terénu 

𝑧𝑚𝑖𝑛 − minimální výška 

 

Charakteristický maximální dynamický tlak: 

 

                                           𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∗ 𝐼𝑣(𝑧)] ∗
1

2
∗ 𝜚 ∗ 𝑣𝑚

2    (33) 

 

𝐼𝑣(𝑧) − intenzita turbulence 

 

                                                    𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘1

𝑐0(𝑧)∗ln(
𝑧

𝑧0
)
      (34) 

𝑘1 − součinitel turbulence 
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2. Vstupní parametry rozhledny 
 

 

Kozlovská rozhledna je příhradová čtyřboká trubková věž výšky 55,2 m. Rozteč 

nárožníků v patě věže je 9 m a po výšce se věž lineárně zužuje až do rozteče 3 m. 

Trubky ve spodní části mají průměr 168 mm a v horní části vnější průměr 133 mm. 

Diagonály a svislice jsou z trubek o průměru 90 mm. Na vrcholu věže jsou umístěny 

konzoly pro výstražné osvětlení a rozvodová skříň. Veškeré nosné prvky jsou vyrobeny 

z materiálu tř. 37, neboli  klasická konstrukční ocel. Skutečná konstrukce obsahuje 244 

styčníků a 668 prutů, proto se přistoupilo k zjednodušení konstrukce s využitím funkce 

Weak Springs z důvodu komplikací při modelování konstrukce. 

 

Upravená konstrukce, která byla řešena, má v patě věže rozteč nárožníků 8,4 m a zužuje 

se do hodnoty 3 m s výškovým rozdílem 48 m. Opět je zde využit jako materiál 

konstrukční ocel s mezí kluzu 220 MPa. Označení prutů lze vidět na obr. 5a až 5e. 

Příčný průřez je vyobrazen na obr. 4. 

 

 

Rozměry příčných průřezů v tab. 1 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Příčný průřez 1 2 3 4 

r2[mm] 15 25 40 50 

r1[mm] 30 44,5 66,5 84 

d2[mm] 30 50 80 100 

d1[mm] 60 90 133 168 

Tab.1 Rozměry příčných průřezů 

 

 

 
Obr.4 Příčný průřez [8] 
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Plochy příčných průřezů jsou uvedeny v tab. 2: 

 

S1[mm2] S2[mm2] S3[mm2] S4[mm2] 

2120 4257 8866 14313 
Tab.2 Plochy příčných průřezů 

 

Délky prutů jsou uvedeny v tab. 3: 

 

Číslo Délka[mm] Číslo Délka[mm] 

L1 4250 L8 2850 

L2 2200 L9 1300 

L3 4750 L11 3800 

L4 4000 L12 750 

L6 1200 L14 4600 
Tab. 3 Délky prutů 

 

 

Přidělení délek daným prutům v tab. 4: 

 

Délky Pruty 

L1 N53, N54, N55, N56 

L2 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N64, N65, N66, N67, N68, N92 

N69, N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N89, N90, N91, N14, 

N115, N117, N118, N120, N121, N123, N124, N114, N13, N15 

L3 N45, N46 

L4 N31, N43, N44, N48 

L6 N125, N126, N127, N128, N16, N17, N18, N19 

L8 N20, N23, N39, N40, N11, N12, N10, N9, N52 

L9 N42, N41, N21, N22, N29, N30, N37, N38, N24, N25, N32, N33 

L11 N78, N79, N81, N82, N84, N85, N87, N88, N93, N96, N99, N102 

L12 N35, N34, N36, N26, N27, N28, N141, N142, N143, N144, N145, 

N146, N147, N148, N149 

L13 N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N129,  N133, 

N136, N139 

L14 N47, N49, N51, N50, N57, N58, N59, N60, N61, N62, N150, N63 

L15 N104, N94, N95, N97, N98, N100, N101, N103 
Tab. 4 Přidělení délek prutům 
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Obr.5a Označení prutů  

 

 

 
Obr.5b Označení prutů  
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Obr.5c Označení prutů  Obr.5d Označení prutů  

Obr.5e Označení prutů  
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3. Analytický výpočet pro zátěžný stav Z1 
 

Reálně je rozhledna vnitřně staticky přeurčená. Výpočet byl proveden pro zjednodušený 

staticky určitý model pro zátěžný stav, který byl nazván Z1, kdy byla uvažována pouze 

tíha konstrukce. 

 

3.1 Staticky určitá varianta 
 

Staticky  určitá varianta byla vytvořena z reálného modelu odstraněním několika 

styčníků a prutů, čímž došlo ke snížení míry vnitřní statické neurčitosti. 

 

Vnější statický rozbor: 

𝑁𝑃 = {𝐹𝑎𝑧, 𝐹𝑏𝑧, 𝐹𝑐𝑥, 𝐹𝑐𝑧, 𝐹𝑑𝑥, 𝐹𝑑𝑦} 

 

      𝜇 = 6     (35)

  

      𝜈 = 6     (36) 

 

Z důvodu, že 𝜈 = 𝜇, je soustava vnějškově staticky určitá. 

 

Vnitřní statický rozbor: 

 

Soustava obsahuje 52 styčníků a 150 prutů. 

 

𝑠 = 𝑝 − 3 ∙ 𝑘 + 6 = 150 − 3 ∙ 52 + 6 = 0   (37) 

 

Soustava je tedy staticky určitá. 
 

3.2 Zatížení styčníků 
 

Jednotlivé styčníky jsou na obr. 6a a obr. 6b a jsou zatíženy poloviční silou od prutů, 

které se stýkají v konkrétním styčníku. Hodnoty tíhových sil najdeme v tab. 5. 

 

V tomto případě vycházíme z fyzikálního předpokladu, kdy se tíha vypočítá jako: 

 

                                                  𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔         (38)

   

Hmotnost lze vyjádřit ze vztahu: 

 

                                                     𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑙𝑖 ∙ 𝜌    (39)

    

Pro trubkový profil viz. obr. 4, který se vyskytuje na celé prutové konstrukci lze napsat 

tuto rovnici pro obsah: 

 

                                                        𝑆 = 𝜋 ∙ (𝑟1
2 − 𝑟2

2)    (40)
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Lze odvodit obecný vztah s uvažováním poloviny tíhy prutu a dosazení (40) do (39) a 

následně do (38) získáme: 

 

                                                      𝐹𝑔 =  
1

2
∙ 𝜋(𝑟1

2 − 𝑟2
2) ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∑ 𝑙𝑥    (41)

  

∑ 𝑙𝑥 −součet délek prutů, které působí ve styčníku 

S − plocha průřezu 

𝜌 - hustota, v našem případě se jedná o ocel (𝜌 = 7850 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3) 

𝑔 −  tíhové zrychlení 

 

 

Styčník Tíhová síla [N] Styčník Tíhová síla [N] 

S1 6000 S27 7000 

S2 6930 S28 5625 

S3 4437 S29 6080 

S4 5455 S30 6080 

S5 6000 S31 6080 

S6 6930 S32 6080 

S7 4437 S33 4137 

S8 5454 S34 2300 

S9 1374 S35 4137 

S10 1374 S36 2300 

S11 1000 S37 4137 

S12 1000 S38 2300 

S13 5370 S39 4137 

S14 1000 S40 2300 

S15 1000 S41 11580 

S16 5370 S42 11580 

S17 13475 S43 11580 

S18 7668 S44 11580 

S19 13475 S45 1350 

S20 7668 S46 1150 

S21 7000 S47 1350 

S22 6400 S48 1310 

S23 7000 S49 1350 

S24  5265 S50 1150 

S25 7000 S51 1350 

S26 6400 S52 1310 
Tab. 5 Tíhové síly ve styčnících 
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Obr.6a Označení styčníků  Obr.6b Označení styčníků  
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3.3 Rovnice statické rovnováhy 
 

Každý styčník se uvolní a napíší se rovnice: 

 

 ∑ 𝐹𝑥 = 0          (42) 

 

 ∑ 𝐹𝑦 = 0           (43) 

 

 ∑ 𝐹𝑧 = 0          (44) 

 

Z rovnic neznámých parametrů se sestaví soustava rovnic a ta se následně řeší. 

Z důvodu výpočtové složitosti byl k výpočtu vybrán program Maple 16. Soustava rovnic 

r1 až r156  byla vyřešena příkazem Solve pomocí rovnice (45). Tyto rovnice jsou 

uvedeny v Příloze 1. 

 

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐}, {𝑛𝑒𝑧𝑛á𝑚é})  (45) 

 

Z důvodu využití funkce Weak Springs se všechny pruty vyjádřily jako funkce několika 

prutů. Tato funkce totiž způsobila snížení počtu prutů, které bylo potřeba dodat do 

prutové soustavy, ale na druhé straně způsobila nedostatek neznámých v analytickém 

řešení, kde se následně objevily závislosti na určitých prutech. Tyto pruty bylo nutné 

nejdříve vyřešit a poté dosadit zpět do rovnic rovnováhy. Popis funkce Weak Springs lze 

nalézt v kapitole 6.3. 

 

Následně ze soustavy rovnic byly získány jednotlivé normálové síly a stykové síly. 

Kladná hodnota normálového napětí vyjadřuje tah a záporná hodnota tlak. Hodnoty 

normálových sil a napětí jsou uvedeny v tab. 7 a hodnoty stykových sil viz. obr. 7  lze 

nalézt v tab. 6. 

 

 

 
Obr.7 Stykové síly pro staticky určité uložení 
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Výsledné stykové síly pro zátěžný stav Z1: 
 

Síla Hodnota [N] 

Faz -48625 

Fbz 12445 

Fcx -49162 

Fcz 34550 

Fdx -34817 

Fdy -62037 
Tab.6 Výsledky stykových sil pro Z1 

 

3.4 Vypočítané napětí pro zátěžný stav Z1 
 

 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N1 2025 0,48 S2 N35 0 0 S1 

N2 -1864 -0,44 S2 N36 -1669 -0,79 S1 

N3 -2083 -0,49 S2 N37 -1616 -0,38 S2 

N4  2340 0,55 S2 N38 -6400 -1,5 S2 

N5 2764 0,65 S2 N39 -5396 -1,27 S2 

N6 650 0,15 S2 N40 -3147 -0,74 S2 

N7 1167 0,27 S2 N41 1364 0,64 S1 

N8 3579 0,84 S2 N42 1669 0,79 S1 

N9 3496 0,25 S4 N43 8274 1,94 S2 

N10 1873 0,13 S4 N44 9609 2,26 S2 

N11 2212 0,15 S4 N45 -39911 -2,8 S4 

N12 2652 0,19 S4 N46 -38146 -2,67 S4 

N13 -6635 -1,56 S2 N47 1743 0,41 S2 

N14 -2774 -0,65 S2 N48 7807 1,83 S2 

N15 -2710 -0,64 S2 N49 724 0,17 S2 

N16 4690 1,1 S2 N50 23104 5,4 S2 

N17 2710 0,64 S2 N51 479 0,11 S2 

N18 2710 0,64 S2 N52 -25435 -5,97 S2 

N19 2710 0,64 S2 N53 -7963 -1,87 S4 

N20 -6107 -1,44 S2 N54 -8411 -1,98 S4 

N21 0 0 S1 N55 0 0 S4 

N22 0 0 S1 N56 -2903 -0,20 S4 

N23 -6216 -1,46 S2 N57 -9846 -2,31 S2 

N24 -1224 -0,57 S1 N58 3169 0,74 S2 

N25 -2477 -1,15 S1 N59 4654 1,1 S2 

N26 -22 -0,01 S1 N60 -8698 -2 S2 

N27 0 0 S1 N61 -7387 -1,74 S2 

N28 -2324 -1,1 S1 N62 1822 0,43 S2 

N29 -3283 -0,77 S2 N63 -8379 -1,97 S2 

N30 -2377 -0,56 S2 N64 2 0,005 S2 

N31 8411 1,98 S2 N65 -313 -0,07 S2 

N32 -234 -0,11 S1 N66 -1810 -0,43 S2 

N33 -1096 -0,52 S1 N67 0 0 S2 

N34 0 0 S1 N68 -1699 -0,4 S2 
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Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N69 -2461 -0,58 S2 N110 -1881 -0,44 S2 

N70 -1950 -0,46 S2 N111 -1 -0,003 S2 

N71 -687 -0,16 S2 N112 1691 0,40 S2 

N72 3691 0,87 S2 N113 -2998 -0,33 S3 

N73 0 0 S2 N114 -3717 -0,87 S2 

N74 3691 0,87 S2 N115 -2862 -0,67 S2 

N75 -3691 -0,87 S2 N116 -4199 -0,47 S3 

N76 -1148 -0,27 S2 N117 -1913 -0,45 S2 

N77 -1823 -0,13 S4 N118 -2006 -0,47 S2 

N78 -1251 -0,30 S2 N119 -2885 -0,33 S3 

N79 -2569 -0,60 S2 N120 -1576 -0,37 S2 

N80 -1309 -0,09 S4 N121 -604 -0,14 S2 

N81 -2159 -0,51 S2 N122 -1923 -0,22 S3 

N82 -3036 -0,72 S2 N123 -2721 -0,64 S2 

N83 -7102 -0,50 S4 N124 1102 0,26 S2 

N84 -8632 -2 S2 N125 2470 0,58 S2 

N85 -18684 -4,4 S2 N126 324 0,08 S2 

N86 -4227 -0,30 S4 N127 3541 0,83 S2 

N87 -1004 -0,24 S2 N128 3749 0,88 S2 

N88 -2009 -0,47 S2 N129 -1350 -0,15 S3 

N89 4124 0,97 S2 N130 -113 -0,03 S2 

N90 3475 0,82 S2 N131 -2537 -0,60 S2 

N91 1854 0,44 S2 N132 -4390 -1 S2 

N92 1327 0,31 S2 N133 -1350 -0,15 S3 

N93 -2 -0,001 S4 N134 0 0 S2 

N94 0 0 S2 N135 0 0 S2 

N95 -177 -0,04 S2 N136 -1350 -0,15 S3 

N96 -447 -0,03 S4 N137 -926 -0,22 S2 

N97 -1210 -0,28 S2 N138 -926 -0,22 S2 

N98 -2674 -0,63 S2 N139 -1350 -0,15 S3 

N99 -2442 -0,17 S4 N140 -1740 -0,41 S2 

N100 -3451 -0,81 S2 N141 -1311 -0,31 S2 

N101 -993 -0,23 S2 N142 -1311 -0,31 S2 

N102 -2609 -0,18 S4 N143 0 0 S2 

N103 -1627 -0,38 S2 N144 0 0 S2 

N104 -11761 -2,76 S2 N145 0 0 S2 

N105 2 0,004 S2 N146 0 0 S2 

N106 1789 0,42 S2 N147 0 0 S2 

N107 1788 0,4 S2 N148 0 0 S2 

N108 1884 0,44 S2 N149 0 0 S2 

N109 2954 0,69 S2 N150 4655 1,1 S2 
Tab. 7 Vypočítané hodnoty napětí pro Z1 
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3.5 Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
 

Kontrola bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti, dále jen MSP, pro stav Z1 se provede 

tak, že se porovná největší absolutní hodnota normálového napětí v soustavě. Podle 

analytického řešení největší napětí se vyskytuje u prutu N52, ke kterému se vztahovala 

celková bezpečnost k MSP celé konstrukce. Výpočet byl proveden podle rovnice (46). 

 

𝑘𝑘,𝑍1 =
𝑅𝑒

𝜎52
=

220

|−5,97|
= 36,85   (46) 

 
 
 

3.6 Deformace místa ve vybraném bodě pro Z1 
 

Pro určení deformace byl vybrán bod ve styčníku č. 17. Deformace byla počítána v 

souřadném systému ve směru kladném osy y. Byla zde dodána doplňková síla viz. obr. 8  

v kladném směru osy y velikosti nula podle, které se parciálně derivovalo ve všech 

prutech. Výpočet byl proveden podle rovnice (47). 

 

𝑢17𝑦 = ∑
𝑁𝑖∗𝑙𝑖

𝐸∗𝑆𝑖
∗

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛
= 0,02 𝑚𝑚150

𝑖=1    (47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.8 Dodání doplňkové síly  
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3.5 Vypočítané hodnoty k meznímu stavu vzpěrné stability 
 

Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

 [mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N20 -6107 S2 L8 2 913 827 109 778926 127 

N23 -6216 S2 L8 2 913 827 109 778926 125 

N39 -5396 S2 L8 2 913 827 109 778926 144 

N40 -3147 S2 L8 2 913 827 109 778926 247 

N52 -25435 S2 L8 2 913 827 109 778926 31 

N57 -9846 S2 L14 2 913 827 176 298999 31 

N60 -8698 S2 L14 2 913 827 176 298999 34 

N61 -7387 S2 L14 2 913 827 176 298999 41 

N63 -8379 S2 L14 2 913 827 176 298999 36 

N78 -1251 S2 L11 2 913 827 145 438146 350 

N79 -2569 S2 L11 2 913 827 145 438146 171 

N81 -2159 S2 L11 2 913 827 145 438146 203 

N82 -3036 S2 L11 2 913 827 145 438146 144 

N84 -8632 S2 L11 2 913 827 145 438146 51 

N85 -18684 S2 L11 2 913 827 145 438146 23 

N87 -1004 S2 L11 2 913 827 145 438146 436 

N88 -2009 S2 L11 2 913 827 145 438146 219 
Tab. 8 Vypočítané bezpečnosti k MSVS pro Z1 

 
 

3.7 Bezpečnost k meznímu stavu vzpěrné stability 
 

Byla vypočítána kritická štíhlost podle rovnice (26), která se porovnávala se štíhlostí 

prutu podle rovnice (25). 

 
 

𝜆𝑘 = 𝜋 ∗ √
220000

220
= 99,3    (48) 

 

Bylo pracováno s pruty, u kterých dříve nastal MSVS než MSP a tato skutečnost byla 

ověřena podmínkou 𝜆 > 𝜆𝑘 . V neposlední řadě bylo nutné určit kritickou sílu 𝐹𝑣 podle 

vzorce (27). 

 

Vypočítané osové kvadratické momenty jsou v tab. 9. K tomuto byl použit vzorec: 

 

𝐽𝑦 =
𝜋∙(𝑑1

4−𝑑2
4)

64
     (49)

   

 

Průřez  

[𝐦𝐦] 
Jy 

[mm4] 

∅60 596 411 

∅89 2 913 827 

∅133 13 348 858 

∅168 34 193 986 

Tab.9 Osové kvadratické momenty příčných průřezů 
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Podle analytického řešení lze považovat za kritická místa pruty vyznačené v tab. 8. 

Nejmenší bezpečnost z celé soustavy se vyskytuje u prutů N52, N57, N60, N61 a N85. 

Výsledek byl získán z rovnice (50). 

 

𝑘𝑣,𝑍1 =
𝐹𝑣,85

𝐹85
=

438146

|−18684|
= 23  (50) 

 

3.8 Zhodnocení  
 

Při zátěžném stavu Z1 se uvažovala pouze samostatná tíha konstrukce modifikované 

rozhledny a staticky určité uložení. Do výpočtu se nezahrnovala tíha schodiště. Pruty 

situovány v dolní části konstrukce jsou silně namáhány, neboť na ně působí ostatní pruty 

z vyšších pater konstrukce.  Na obr. 9 jsou znázorněny pruty z tab. 10, které jsou 

namáhány nejvíce k MSP. Nejmenší bezpečnost k MSP je u prutu N52, a to 36,85. Na 

obr. 10 jsou  vykresleny pruty s nízkou bezpečností z tab. 11. Nejmenší bezpečnost 

k MSVS z celé soustavy viz. tab. 10 má prut N85 s hodnotou 23. Posuv bodu ve 

styčníku č. 17  vypočítaný pomocí doplňkové síly má hodnotu 0,02 mm. Posuv se tedy 

realizuje v kladném směru osy y. V prutu N45 působí největší osová síla soustavy 

s velikostí 39 911 N, ale neohrožuje soustavu na MSVS z důvodu největšího příčného 

průřezu a osového kvadratického momentu. Výpočty pro Z1 jsou uvedeny v Příloze 2. 

 

Prut Průřez Délka Síla [N] Napětí [MPa] 

N44 S2 L4 9609 2,26 

N45 S4 L3 -39911 -2,8 

N46 S4 L3 -38146 -2,67 

N50 S2 L14 23104 5,4 

N52 S2 L8 -25435 -5,9 

N57 S2 L14 -9846 -2,31 

N84 S2 L11 -8632 -2 

N85 S2 L11 -18684 -4,4 

N104 S2 L15 -11761 -2,76 

 
Tab.10  Pruty s velkými hodnotami napětí pro Z1 

 
 
 

Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

 [mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N52 -25435 S2 L8 2 913 827 109 778926 31 

N57 -9846 S2 L14 2 913 827 176 298999 31 

N60 -8698 S2 L14 2 913 827 176 298999 34 

N61 -7387 S2 L14 2 913 827 176 298999 41 

N63 -8379 S2 L14 2 913 827 176 298999 36 

N85 -18684 S2 L11 2 913 827 145 438146 23 
Tab. 11 Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro Z1 
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Obr. 9 Pruty nejvíce namáhány k MSP pro Z1 Obr. 10 Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro Z1 
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4 Analytický výpočet zátěžného stavu Z2 
 

Oproti zátěžnému stavu Z1 bylo nutné zahrnout do výpočtu vliv klimatického zatížení, 

který ovlivní chování charakteru  napjatosti a deformace v prutové soustavě. Tento 

zátěžný stav byl označen jako Z2. Do rovnic rovnováhy pro zátěžný stav Z1 se do 

styčníků dodá síla ve směru, ve kterém působí vítr. Dále je uveden postup výpočtu síly 

způsobený vlivem větru. 

 

4.1 Výpočet vlivu od klimatického zatížení 
 

Základní rychlost větru: 𝑣𝑏 = 27,5 𝑚. 𝑠−1 

 

Základní tlak větru: 𝑞𝑏 = 0,47 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Základní dynamický tlak: 

 

                                          𝑞𝑝 = 472,66 𝑁/𝑚2    (51) 

 

HLADINA 

[m] 
𝒌𝒓 𝒄𝒓 𝒗𝒎 𝑰𝒗 𝒄𝒆 𝒒𝒑 

2.5 0,146 0,57 15,68 0,255 0,91 430 

5 0,146 0,67 18,45 0,217 1,13 534 

10 0,152 0,70 19,25 0,189 1,14 538 

20 0,154 0,71 19,6 0,238 1,35 638 

25 0,156 0,69 19 0,226 1,23 581 

35 0,156 0,74 20,5 0,210 1,37 648 

45 0,150 0,72 21,2 0,232 1,36 639 
Tab. 12 Hodnoty maximálního dynamického tlaku vzduchu v závislosti na výšce nad povrchem 

 

                                                               𝑞𝑝 = 𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒(𝑧)    (52) 

 

Výsledná síla, která odpovídá dynamickému tlaku viz. tab. 12 : 

 

                                                               𝐹 = 𝑞𝑝 ∗ 𝑆     (53) 

 

S je ploha prutu, na který působí vítr. Je vypočítána podobně jako u tíhového zatížení 

tzv. ke každému styčníku je přiřazena polovina plochy prutů, které jsou do něj vázány. 

V tab. 13 jsou uvedeny síly zavedeny do konkrétních styčníků podle obr. 11 a tyto síly 

působí v záporném směru osy y. 

 

 

Číslo styčníku Plocha 

[m2] 

Velikost síly 

[N] 

19,20 4,65 2000 

25, 26, 27 4,68 2500 

31, 32 2,51 1600 

33, 39, 40 2,31 1500 

41, 44 2,03 1300 
Tab. 13 Hodnoty sil od dynamického tlaku větru 
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Obr.11 Zavedení sil od působení větru 

 

4.2 Vypočítané napětí pro Z2 
 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N1 2129 0,50 S2 N21 0 0 S1 

N2 1956 0,46 S2 N22 0 0 S1 

N3 1481 0,35 S2 N23 -4410 -1,03 S2 

N4  -1182 -0,28 S2 N24 3270 1,54 S1 

N5 3868 0,91 S2 N25 1707 0,81 S1 

N6 9329 2,2 S2 N26 -634 -0,30 S1 

N7 4996 1,17 S2 N27 0 0 S1 

N8 3892 0,91 S2 N28 -621 -0,30 S1 

N9 -2554 -0,18 S4 N29 2076 0,98 S2 

N10 -5964 -0,42 S4 N30 -2135 -1 S2 

N11 54 0,03 S4 N31 761 0,35 S2 

N12 6627 0,46 S4 N32 2262 1,06 S1 

N13 -3365 -0,8 S2 N33 1096 0,52 S1 

N14 -2774 -0,65 S2 N34 0 0 S1 

N15 -2710 -0,64 S2 N35 0 0 S1 

N16 4690 1,1 S2 N36 -1669 -0,79 S1 

N17 2710 0,64 S2 N37 -1279 -0,30 S2 

N18 2710 0,64 S2 N38 -5556 -1,3 S2 

N19 2710 0,64 S2 N39 -4814 -1,13 S2 

N20 -2873 -0,67 S2 N40 -7233 -1,70 S2 
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Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N41 1364 0,64 S1 N81 -6460 -1,52 S2 

N42 1669 0,79 S1 N82 -923 -0,21 S2 

N43 8986 2,1 S2 N83 -7102 -0,50 S4 

N44 4980 1,17 S2 N84 2488 0,58 S2 

N45 -37808 -2,64 S4 N85 1708 0,40 S2 

N46 -19809 -1,38 S4 N86 -5063 -0,35 S4 

N47 3339 0,78 S2 N87 -971 -0,22 S2 

N48 5945 1,40 S2 N88 397 0,09 S2 

N49 3329 0,78 S2 N89 356 0,08 S2 

N50 1976 0,46 S2 N90 11616 2,72 S2 

N51 12495 2,94 S2 N91 6854 1,61 S2 

N52 -1250 -0,30 S2 N92 -26528 -6 S2 

N53 -9205 -0,64 S4 N93 -2 -0,001 S4 

N54 -3462 -0,24 S4 N94 -992 -0,23 S2 

N55 0 0 S4 N95 -2492 -0,59 S2 

N56 -12166 -0,85 S4 N96 -15816 -1,1 S4 

N57 3678 0,86 S2 N97 -2597 -0,61 S2 

N58 -6265 -1,47 S2 N98 1702 0,40 S2 

N59 -2962 -0,70 S2 N99 4300 0,30 S4 

N60 -303 -0,07 S2 N100 -10986 -2,60 S2 

N61 -6698 -1,57 S2 N101 -12000 -2,82 S2 

N62 2519 0,59 S2 N102 2630 0,18 S4 

N63 -2330 -0,55 S2 N103 1718 0,40 S2 

N64 -1 -0,002 S2 N104 -1024 -0,24 S2 

N65 -2012 -0,47 S2 N105 -6 -0,001 S2 

N66 -878 -0,20 S2 N106 142 0,03 S2 

N67 0 0 S2 N107 1790 0,42 S2 

N68 -1699 -0,40 S2 N108 2421 0,57 S2 

N69 -242 -0,06 S2 N109 1417 0,33 S2 

N70 -1339 -0,31 S2 N110 -987 -0,23 S2 

N71 -2910 -0,68 S2 N111 1060 0,25 S2 

N72 -2300 -0,54 S2 N112 -1002 -0,24 S2 

N73 -1706 -0,40 S2 N113 1016 0,11 S3 

N74 1695 0,40 S2 N114 -2718 -0,64 S2 

N75 -113 -0,03 S2 N115 1482 0,35 S2 

N76 -862 -0,20 S2 N116 -4200 -0,47 S3 

N77 -3509 -0,25 S4 N117 -1591 -0,37 S2 

N78 -3821 -0,90 S2 N118 -2016 -0,47 S2 

N79 -455 -0,11 S2 N119 -2592 -0,29 S3 

N80 -3110 -0,22 S4 N120 -1720 -0,40 S2 
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Výsledné stykové síly jsou pro zátěžný stav Z2 uvedeny v tab. 15: 

 

Síla Hodnota [N] 

Faz -41203 

Fbz 7759 

Fcx -897 

Fcz 20316 

Fdx -13432 

Fdy -4130 
Tab. 15 Vypočítané stykové síly pro Z2 

 
 

4.3 Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
 

I zde jako u zátěžného stavu Z1 byl vybrán prut s největší absolutní hodnotou 

normálového napětí. V tomto případě se jedná o prut N92. Výpočet byl proveden podle 

rovnice (54). 

 

𝑘𝑘,𝑍2 =
𝑅𝑒

𝜎92
=

220

|−6|
= 36    (54) 

 
 
 
 
  

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N121 -2982 -0,70 S2 N136 -1350 -0,15 S3 

N122 165 0,01 S3 N137 -926 -0,22 S2 

N123 -11858 -2,8 S2 N138 -926 -0,22 S2 

N124 -12450 -2,92 S2 N139 -1350 -0,15 S3 

N125 -1410 -0,33 S2 N140 -1740 -0,41 S2 

N126 2166 0,51 S2 N141 -1311 -0,31 S2 

N127 -6003 -1,41 S2 N142 -1311 -0,31 S2 

N128 17457 4 S2 N143 0 0 S2 

N129 -1350 -0,15 S3 N144 0 0 S2 

N130 -113 -0,03 S2 N145 0 0 S2 

N131 -918 -0,22 S2 N146 0 0 S2 

N132 -1718 -0,4 S2 N147 0 0 S2 

N133 -1350 -0,15 S3 N148 0 0 S2 

N134 -2970 -0,70 S2 N149 0 0 S2 

N135 -2970 -0,70 S2 N150 2808 0,66 S2 

Tab. 14 Vypočítané napětí pro Z2 
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4.4 Vypočítané hodnoty pro mezní stav vzpěrné stability 

 
 

Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

[mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N20 -2873 S2 L8 2913827 109 778926 271 

N23 -4410 S2 L8 2913827 109 778926 176 

N39 -4814 S2 L8 2913827 109 778926 161 

N40 -7233 S2 L8 2913827 109 778926 108 

N52 -1250 S2 L14 2913827 176 298999 239 

N58 -6265 S2 L14 2913827 176 298999 48 

N59 -2962 S2 L14 2913827 176 298999 100 

N60 -303 S2 L14 2913827 176 298999 986 

N61 -6698 S2 L14 2913827 176 298999 45 

N63 -2330 S2 L14 2913827 176 298999 128 

N78 -3821 S2 L11 2913827 145 438146 113 

N79 -455 S2 L11 2913827 145 438146 947 

N81 -6460 S2 L11 2913827 145 438146 67 

N82 -923 S2 L11 2913827 145 438146 465 

N87 -971 S2 L11 2913827 145 438146 444 
Tab.16 Vypočítaná bezpečnost k MSVS pro Z2 

 
 

 

4.5 Bezpečnost k meznímu stavu vzpěrné stability 
 

Nejkritičtější místa vzhledem k MSVS jsou vyznačeny v tab. 16. Tyto pruty jsou 

vyznačeny barevně na obr. 13. Výpočet pro prut N61 je proveden podle rovnice (55). 

 

𝑘𝑣,𝑍2 =
𝐹𝑣,61

𝐹61
=

298999

|−6698|
= 45    (55) 

 

 

4.6 Deformace místa ve vybraném bodě pro Z2 
 

Pro určení deformace byl vybrán bod ve styčníku č. 17. Deformace byla počítána v 

souřadném systému ve směru osy y. Byla zde dodána doplňková síla velikosti nula 

podle, které se parciálně derivovalo. Posuv vyšel záporně, neboť kladný směr posuvu 

byl uvažován ve směru y, ale vlivem větru viz. obr. 11 se posuv ve skutečnosti realizuje 

v záporném směru osy y. Posuv byl získán z rovnice (56). 

 

𝑢17 = ∑
𝑁𝑖∗𝑙𝑖

𝐸∗𝑆𝑖
∗

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛
= −0,20 𝑚𝑚150

𝑖=1    (56) 
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4.7 Zhodnocení 
 

Při zátěžném stavu Z2 se uvažoval vliv klimatického zatížení způsobený větrem a i 

v tomto případě se jedná o staticky určité uložení. Dynamický tlak a plocha styčníků 

byly převedeny na síly působící v záporném směru osy y podle daného souřadnicového 

systému. Vlivem působení větru došlo k zvýšení napjatosti. Pruty, kde se vyskytuje 

velké normálové napětí jsou uvedeny v tab. 17 a jsou vyznačeny na obr. 12. Pruty, u 

kterých se vyskytuje nízká bezpečnost k MSVS jsou uvedeny v tab. 18 a jsou barevně 

označeny na obr. 13. Nejmenší bezpečnost k MSP je u prutu N92, jehož hodnota je 36. 

Nejnižší bezpečnost k MSVS má prut N61 s hodnotou 45. K této hodnotě se blíží i prut 

N58. Největší osovou sílu lze nalézt u prutu N45 s hodnotou 37 808 N. Deformace bodu 

ve styčníku při působení větru vyšla v záporném směru y s hodnotou -0,20 mm, neboť 

vítr působí v záporném směru osy y a doplňková síla byla uvažována v kladném směru 

osy y. Výpočet je uveden v Příloze 3. 

 

 

Prut Průřez Délka Síla [N] Napětí [MPa] 

N6 S2 L2 9329 2,2 

N43 S2 L4 8986 2,1 

N45 S4 L3 -37808 -2,64 

N51 S2 L14 12495 2,94 

N90 S2 L2 11616 2,72 

N92 S2 L2 -26528 -6 

N100 S2 L15 -10986 -2,60 

N101 S2 L15 -12000 -2,82 

N123 S2 L2 -11858 -2,8 

N124 S2 L2 -12450 -2,92 

N128 S2 L6 17457 4 
Tab. 17 Pruty s velkými hodnotami napětí pro Z2 

 
 

Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

[mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N58 -6265 S2 L14 2913827 176 298999 48 

N61 -6698 S2 L14 2913827 176 298999 45 

N81 -6460 S2 L11 2913827 145 438146 67 

        

Tab. 18 Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro Z2 
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Obr. 12 Pruty nejvíce namáhány k MSP pro Z2 Obr.13 Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro Z2 
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5 Analytický výpočet pro staticky neurčité uložení 
 

V této části byl proveden výpočet pro změnu statické neurčitosti, kdy byl přidán jeden 

prut viz. obr. 14 mezi styčníky 30 a 32 a přidána jedna vazba ve styčníku č. 3 viz. obr. 

15, tím pádem 𝑠𝑖 = 1 a  𝑠𝑒 = 1. Tento přidaný prut má  příčný průřez S2. Nebyl zde 

uvažován vliv klimatického zatížení ale pouze statické zatížení jako v případě Z1.  

 

5.1 Statický rozbor 
 

Vnější statický rozbor: 

 

𝑁𝑃 = {𝐹𝑎𝑧, 𝐹𝑏𝑧, 𝐹𝑏𝑦, 𝐹𝑐𝑥, 𝐹𝑐𝑧, 𝐹𝑑𝑥, 𝐹𝑑𝑦}    

 

𝜇 = 7      (57) 
 

𝜈 = 6      (58) 

 

Z důvodu, že 𝜈 ≠ 𝜇, je soustava vnějškově staticky neurčitá. 

 

Vnitřní statický rozbor: 

 

Soustava obsahuje 52 styčníků a 151 prutů. 

 

𝑠 = 𝑝 − 3 ∙ 𝑘 + 6 = 151 − 3 ∙ 52 + 6 = 1   (59) 

 

Soustava je tedy jedenkrát vnitřně staticky neurčitá. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr.14 Přidaný prut do prutové soustavy  
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Obr.15 Přidání stykové síly Fby 

5.2 Částečné uvolnění 
 

Vzhledem k situaci, kdy soustava je jedenkrát vnitřně a jedenkrát vnějškově staticky 

neurčitá, bylo nutné pruty vyjádřit jako funkci Npp a Fby. Předpokládalo se, že pruty 

jsou vyrobeny bez vůle a přesahu, tudíž deformační podmínky budou ve tvaru: 

 

∑ ∫
𝑁𝑖

𝐸∗𝑆𝑖
∗

𝑁𝑖

𝑁𝑝𝑝
∗ 𝑑𝑥𝑖 = 0

𝑙𝑖

0
150
𝑖=1     (60) 

 

∑ ∫
𝑁𝑖

𝐸∗𝑆𝑖
∗

𝑁𝑖

𝐹𝑏𝑦
∗ 𝑑𝑥𝑖 = 0

𝑙𝑖

0
150
𝑖=1     (61) 

 

5.3 Vypočítané napětí pro staticky neurčité uložení 
 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N1 2594 0,61 S2 N21 0 0 S1 

N2 -3075 -0,72 S2 N22 0 0 S1 

N3 -1334 -0,31 S2 N23 -3638 -0,85 S2 

N4  4696 1,1 S2 N24 1056 0,50 S1 

N5 3907 0,92 S2 N25 459 0,22 S1 

N6 -4062 -0,95 S2 N26 -2176 -1,02 S1 

N7 -3869 -0,91 S2 N27 0 0 S1 

N8 2855 0,67 S2 N28 -2180 -1,02 S1 

N9 1741 0,12 S4 N29 -215 -0,05 S2 

N10 5445 0,38 S4 N30 -2232 -0,52 S2 

N11 6278 0,44 S4 N31 7748 1,82 S2 

N12 1329 0,1 S4 N32 1434 0,68 S1 

N13 -6635 -1,56 S2 N33 1096 0,52 S1 

N14 -2774 -0,65 S2 N34 0 0 S1 

N15 -2710 -0,64 S2 N35 0 0 S1 

N16 4690 1,1 S2 N36 -1669 -0,79 S1 

N17 2710 0,64 S2 N37 -605 -0,14 S2 

N18 2710 0,64 S2 N38 -1045 -0,25 S2 

N19 2710 0,64 S2 N39 -5043 -1,18 S2 

N20 -3346 -0,79 S2 N40 -2200 -0,52 S2 
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Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N41 1364 0,64 S1 N81 -63 -0,01 S2 

N42 1669 0,79 S1 N82 -116 -0,03 S2 

N43 7033 1,65 S2 N83 -7102 -0,50 S4 

N44 7552 1,77 S2 N84 -1772 -0,42 S2 

N45 -37457 -2,62 S4 N85 2042 0,48 S2 

N46 -38260 -2,67 S4 N86 -9928 -0,69 S4 

N47 1853 0,43 S2 N87 2054 0,48 S2 

N48 6341 1,5 S2 N88 -4008 -0,94 S2 

N49 1102 0,26 S2 N89 5668 1,33 S2 

N50 891 0,21 S2 N90 441 0,10 S2 

N51 18254 4,2 S2 N91 93 0,02 S2 

N52 -2243 -0,53 S2 N92 -25092 -5,9 S2 

N53 -1115 -0,01 S4 N93 -2 -0,001 S4 

N54 -4248 -0,30 S4 N94 -3158 -0,74 S2 

N55 0 0 S4 N95 -1652 -0,39 S2 

N56 -2825 -0,20 S4 N96 -18166 -1,27 S4 

N57 -6470 -1,52 S2 N97 -2879 -0,68 S2 

N58 2189 0,51 S2 N98 -2216 -0,52 S2 

N59 2163 0,51 S2 N99 2160 0,16 S4 

N60 -5532 -1,3 S2 N100 -1440 -0,1 S2 

N61 -6032 -1,42 S2 N101 -1842 -0,13 S2 

N62 2971 0,70 S2 N102 -129 -0,009 S4 

N63 -4661 -1,1 S2 N103 -478 -0,11 S2 

N64 -3 -0,007 S2 N104 -3364 -0,79 S2 

N65 -1036 -0,24 S2 N105 -2 -0,004 S2 

N66 -1057 -0,25 S2 N106 138 0,03 S2 

N67 0 0 S2 N107 272 0,06 S2 

N68 -1699 -0,40 S2 N108 -1702 -0,40 S2 

N69 -1546 -0,36 S2 N109 1702 0,40 S2 

N70 -1690 -0,40 S2 N110 -479 -0,11 S2 

N71 -677 -0,16 S2 N111 0 0 S2 

N72 2167 0,51 S2 N112 1582 0,37 S2 

N73 0 0 S2 N113 -1856 -0,21 S3 

N74 3624 0,85 S2 N114 -2037 -0,48 S2 

N75 -2476 -0,58 S2 N115 -201 -0,05 S2 

N76 -2476 -0,58 S2 N116 -4200 -0,47 S3 

N77 -280 -0,02 S4 N117 -723 -0,17 S2 

N78 -3873 -0,91 S2 N118 -847 -0,20 S2 

N79 3930 0,92 S2 N119 -2354 -0,27 S3 

N80 -3459 -0,24 S4 N120 -660 -0,16 S2 
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Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

Číslo 

prutu 

Velikost 

síly [N] 

Napětí 

[MPa] 

Příčný 

průřez 

N121 -2895 -0,68 S2 N136 -1350 -0,15 S3 

N122 -2005 -0,23 S3 N137 -926 -0,22 S2 

N123 -1241 -0,29 S2 N138 -926 -0,22 S2 

N124 -1489 -0,35 S2 N139 -1350 -0,15 S3 

N125 432 0,10 S2 N140 -1740 -0,41 S2 

N126 152 0,03 S2 N141 -1311 -0,31 S2 

N127 1941 0,46 S2 N142 -1311 -0,31 S2 

N128 19530 4,5 S2 N143 0 0 S2 

N129 -1350 -0,15 S3 N144 0 0 S2 

N130 -113 -0,02 S2 N145 0 0 S2 

N131 -1032 -0,24 S2 N146 0 0 S2 

N132 -995 -0,23 S2 N147 0 0 S2 

N133 -1350 -0,15 S3 N148 0 0 S2 

N134 40 0,009 S2 N149 0 0 S2 

N135 40 0,009 S2 N150 3141 0,74 S2 
Tab. 19 Vypočítané napětí pro staticky neurčité uložení 

 

Výsledné stykové síly a hodnota síly přidaného prutu jsou uvedeny v tab. 20: 

 

Síla Hodnota [N] 

Faz -43800 

Fbz 4042 

Fby 18766 

Fcx -6997 

Fcz 40664 

Fdy -6572 

Fdx 7110 

Npp -3068 
Tab. 20 Stykové síly a přidaný prut Npp 

 
 

5.4 Kontrola k meznímu stavu pružnosti 
 

I v tomto případě jako u zátěžného stavu Z1 a Z2 byl vybrán prut s největší absolutní 

hodnotou normálového napětí a to prut N92. Výpočet byl proveden podle rovnice (62). 

 

𝑘𝑘,𝑆𝑁 =
𝑅𝑒

𝜎92
=

220

|−5,9|
= 37,3    (62) 

 

5.5 Deformace místa ve vybraném bodě pro SN 
 

Deformace v bodě byla zjišťována ve styčníku č. 17 stejným způsobem jako pro stav Z1 

a Z2. Dle výsledku posuv nastává ve směru působení doplňkové síly. Výpočet byl 

proveden podle rovnice (63). 

 

𝑢17 = ∑
𝑁𝑖∗𝑙𝑖

𝐸∗𝑆𝑖
∗

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛
= 0,06 𝑚𝑚150

𝑖=1    (63) 

 
 
  



52 

5.6 Kontrola k meznímu stavu vzpěrné stability 
 

Při staticky neurčitém uložení jsou nejkritičtější pruty vyznačeny v tab. 21. Tyto pruty 

jsou znázorněny na obr. 17. Výpočet byl proveden podle rovnice (64). 

 

𝑘𝑣,𝑆𝑁 =
𝐹𝑣,57

𝐹57
=

298999

|−6470|
= 46    (64) 

 
 

Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

[mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N20 -3346 S2 L8 2913827 109 778926 232 

N23 -3638 S2 L8 2913827 109 778926 214 

N39 -5043 S2 L8 2913827 109 778926 154 

N40 -2200 S2 L8 2913827 109 778926 354 

N52 -2243 S2 L14 2913827 176 298999 133 

N57 -6470 S2 L14 2913827 176 298999 46 

N60 -5532 S2 L14 2913827 176 298999 54 

N61 -6032 S2 L14 2913827 176 298999 49 

N63 -4661 S2 L14 2913827 176 298999 64 

N78 -3873 S2 L11 2913827 145 438146 113 

N79 3930 S2 L11 2913827 145 438146 111 

N84 -1772 S2 L11 2913827 145 438146 247 

N88 -4008 S2 L11 2913827 145 438146 109 

Tab. 21 Vypočítaná bezpečnost k MSVS pro staticky neurčité uložení 

 

5.7 Zhodnocení 
 

Při tomto stavu byl do soustavy přidán jeden prut a také styková síla, čímž se soustava 

stala 1x vnitřně a 1x vnějškově staticky neurčitou. Bylo nutné vyjádřit všechny pruty 

jako funkci Npp a Fby a poté parciálně derivovat podle těchto sil. Nebyl zde uvažován 

vliv klimatického zatížení jako při zátěžném stavu Z2, ale pouze statické zatížení. 

Nejmenší bezpečnost k MSP se vyskytuje u prutu N92 s hodnotou 37,3. V tab. 22 jsou 

uvedeny pruty, u kterých byla zjištěna velká hodnota napětí a jsou barevně označeny na 

obr. 16. Zde je vidět, že pruty N51 a N128 se blíží bezpečnosti prutu N92. Nejmenší 

bezpečnost k MSVS je u prutu N57 s hodnotou 46. V tab. 23 je uvedeno několik prutů, 

které mají nízkou bezpečnost k MSVS a jsou znázorněny na obr. 17. Přidaný prut do 

soustavy Npp je namáhán tlakově s hodnotou napětí 0, 72 MPa. Největší osovou sílu 

z celé soustavy lze nalézt u prutu N46 s velikostí 38 260 N.Výpočty pro staticky neurčité 

uložení lze nalézt v Příloze 4. 

 

 

Prut Průřez Délka Síla [N] Napětí [MPa] 

N45 S4 L3 -37457 -2,62 

N46 S4 L3 -38260 -2,67 

N51 S2 L14 18254 4,2 

N92 S2 L2 -25092 -5,9 

N128 S2 L6 19530 4,5 
Tab. 22 Pruty s velkými hodnotami napětí  pro SN 
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Prut Velikost síly 

[N] 

Průřez 

[mm2] 

Délka Jy 

[mm4] 

𝝀 Fv       

[N] 

kv 

N57 -6470 S2 L14 2913827 176 298999 46 

N60 -5532 S2 L14 2913827 176 298999 54 

N61 -6032 S2 L14 2913827 176 298999 49 

N63 -4661 S2 L14 2913827 176 298999 64 
Tab. 23  Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro SN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Obr. 16 Pruty nejvíce namáhány k MSP pro staticky 

určité uložení 

Obr. 17 Pruty s nízkou bezpečností k MSVS pro 

staticky neurčité uložení 
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6 Numerické řešení 
 

K numerickému výpočtu s pomocí metody konečných prvků byl využit program 

ANSYS Workbench, kde byly pruty modelovány pomocí prvků LINK, které přenáší 

pouze tahové či tlakové namáhání. Byly provedeny výpočty pro zátěžný stav Z1, Z2 a 

staticky neurčité uložení. Bylo provedeno i porovnání celkové konstrukce s využitím 

prvků LINK a BEAM. 

 

6.1 Teoretický základ 
 

Z hlediska matematické formulace metoda konečných prvků, dále jen MKP, je metodou 

variační, kdy se hledá stav, v němž energie analyzovaného tělesa nabývá extrémní 

hodnoty. [3] 

 

Řeší se vždy pouze jeden typ neznámých funkcí a ostatní neznámé jsou dopočítány 

pomocí obecných rovnic pružnosti – konstitutivních vztahů, geometrických vztahů, 

rovnic rovnováhy a okrajových podmínek [3]. Při řešení MKP se jedná o přístup 

deformační, kdy neznámými jsou složky posuvů. 

 

Řešení je pouze přibližné a je zatíženo chybou. Přesnost řešení je obvykle pro 

inženýrskou aplikaci dostačující.  

 

Východiskem pro metodu konečných prvků je Lagrangeův variační princip, který lze 

formulovat následovně: 

 

 ,,Mezi všemi funkcemi posuvů, které zachovávají spojitost tělesa a splňují geometrické 

okrajové podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové potenciální energii stacionární 

hodnotu‘‘ [3] 

 

 Tato stacionární hodnota představuje minimum funkce Π, kterou lze vyjádřit jako 

 

Π = W − P     (65) 

 

kde W je energie napjatosti tělesa a P je potenciál vnějšího zatížení. 

 

Jako základní rovnici MKP lze zapsat následujícím způsobem  

 

𝐾 ∗ 𝑈 = 𝐹     (66) 

 

kde K je singulární (determinant je roven nule) čtvercová matice tuhosti, U je sloupcová 

matice neznámých parametrů a F je sloupcová matice. Aby tato soustava byla řešitelná a 

měla jednoznačné řešení, musí být matice soustavy K regulární. [3] Tohoto lze 

dosáhnout předepsáním minimálně tolika okrajových podmínek, aby se zamezil pohyb 

tělesa jako celku. 
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6.2 Prutová soustava a využití MKP 
 

Numerické řešení bylo provedeno v softwaru ANSYS Workbench 19.0 Academic. 

V analytickém výpočtu bylo uvažováno namáhání prutů jen prostým tlakem resp. tahem, 

které je charakteristické konstantním průběhem osové síly po střednici. Toto nám 

dovoluje využít každý prut jako jeden prvek se dvěma uzly na každém konci. 

V analytickém výpočtu tyto uzly představují styčníky, které zamezují posuvy ve všech 

směrech, tedy x, y, z. K verifikaci bylo nutné zvolit prvek, jehož parametry jsou 3 

neznámé posuvy. Za tímto účelem byl vybrán prvek LINK. ANSYS Workbench 

primárně uvažuje příhradové konstrukce jako rámové.  

 

V dalších odstavcích bude naznačeno, jak se v softwaru ANSYS Workbench vytvořila 

prutová soustava za účelem porovnání s analytickým výpočtem. Nejprve je nutné 

vytvořit nový projekt Static Structural v pravé záložce Analysis Systems.  Dále v záložce 

Engineering Data se nastaví materiálové charakteristiky. Samostatný model se vytvoří 

v záložce Geometry viz. obr. 18. 

 

 

 
Obr.18 Tvorba nového modelu  
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Obr.19 Náčrt  

 

V náčrtu Sketch1 viz. obr. 19 se vytvoří a poté se zadají rozměry podstavy. Dále se zvolí 

příkaz New Sketch, kde se zvolí směr souřadného systému a odsazení od původní 

podstavy. Tento postup se provedl 2x, nýbrž pro vrchní a spodní část rozhledny. 

V záložce Create se vybral příkaz Surface From Sketch pro vytvořené náčrty. 

 

V záložce Create vybereme příkaz Lines From Points a touto funkcí vytvoříme pruty. 

Rozdělení prutové soustavy na části lze vybrat příkaz Split Edges. 

 

Pro vytvoření trubkovitého průřezu vybereme v záložce Create Cross Section > 

Circular Tube a přiřadíme daným průřezům rozměry. Přiřazení příčného průřezu k prutu 

provedeme výběrem Line Body a Cross Section přiřadíme daný příčný průřez prutu. 

Důležité je namodelovat odděleně pruty různých průřezů. To se provedlo pomocí změny 

operace z Add Material na Add Frozen.  
 

Označením všech Line Body a příkazem Form New Part spojíme všechny pruty 

dohromady. 
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Obr.20 Model rozhledny 

 

Po vytvoření prutové soustavy viz. obr. 20 se přešlo do modulu Mechanical. Při 

verifikaci je nutné nastavit každý prut jako jeden prvek s uzlovými body. Výběrem 

příkazu Mesh > Sizing > Edge Sizing. V okně Details of „Edge Sizing“ se do Geometry 

označí všechny pruty a v záložce Type se nastaví Number of Divisions viz. obr. 21 na 

hodnotu 1. Dále se v záložce Geometry ke každému Line Body přiřadil LINK. 

 

Pro vykreslení napětí bylo použito  tzv. „User Defined Results“. Pomocí příkazů 

SMISC1 pro axiální sílu a SMISC2 pro příčný průřez lze vyjádřit napětí viz. rovnice 

(67). Pro získání konkrétních hodnot sil a napětí byla využita funkce Probe. Zpracované 

modely lze nalézt v Příloze 5. 

 

𝜎 =
𝑆𝑀𝐼𝑆𝐶1

𝑆𝑀𝐼𝑆𝐶2
=

𝐹

𝑆
    (67) 
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Obr.21 Tvorba sítě 

 

6.3 Využití funkce Weak Springs 
 

Jedním z hlavních důvodů pro zapnutí Weak Springs je podpora při konvergenci. Řešič 

vytvoří tzv. umělé pružiny, které jsou připojeny ke geometrii. [13] Hlavním smyslem 

těchto pružin je stabilizovat model a lze ho využít při náhlém a nadměrném posuvu 

modelu. [13] Funkci Weak Springs lze také využít v případě, že soustava nemá 

dostatečný počet podpor. Aktivaci této funkce lze provést následně v záložce Solver 

Controls > Weak Springs > On.  

 

Touto metodou lze dosáhnout řešení, ale je doporučeno přidat do soustavy dostatečný 

počet podpor, aby se předešlo zbytečným chybám v řešení. Už název Weak Springs 

naznačuje, že konstanty jsou malé a zanedbatelné. I s využitím Weak Springs pohyby 

tělesa jsou malé. 
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6.4 Staticky určitá varianta pro Z1 
 

Pro verifikaci výsledků analytického řešení byl vybrán zátěžný stav Z1, kdy bylo 

uvažováno pouze statické zatížení od vlastní tíhy konstrukce a porovnávala se hodnota 

normálového napětí. V tab. 24 jsou uvedeny výsledky numerického a analytického 

řešení. Podle numerického řešení v programu ANSYS Workbench se největší hodnota 

tahového napětí vyskytuje v prutu N43 a maximální hodnota napětí v celé konstrukci je 

v prutu N46 s velikostí 3,1 MPa a jedná se o tlakovou napjatost viz. obr. 22. Toto je 

způsobeno působením celkové konstrukce na tyto pruty, které se  nachází v dolní části 

konstrukce. Naopak nejméně jsou namáhány pruty, které se nachází v horní části 

konstrukce, kde se jedná o setiny MPa. Deformace v bodě vyšla 0,08 mm podle obr. 23. 

 
 

Obr. 22 Normálové napětí pro Z1 Obr. 23 Deformace v bodě při Z1 
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Prut Analytické 

řešení [MPa] 

Numerické 

řešení [MPa] 
Prut Analytické řešení 

[MPa] 

Numerické 

řešení [MPa] 

N1 0,48 0,50 N45 -2,8 -3,1 

N2 -0,44 -0,06 N46 -2,67 -3,1 

N3 -0,49 -0,06 N47 0,41 0,18 

N4 0,55 0,50 N48 1,83 2,15 

N5 0,65 0,52 N49 0,17 0,23 

N6 0,15 0,04 N50 5,4 0,22 

N7 0,27 0,05 N51 0,11 0,18 

N8 0,84 0,50 N52 -5,9 -0,71 

N9 0,25 0,10 N53 -1,87 -0,57 

N10 0,13 0,30 N54 -1,98 -0,57 

N11 0,15 0,16 N55 0 -0,57 

N12 0,19 0,37 N56 -0,20 -0,57 

N13 -1,56 -1,4 N57 -2,31 -2 

N14 -0,65 -0,08 N58 0,74 0,82 

N15 -0,64 -1,4 N59 1,1 0,80 

N16 1,1 1,4 N60 -2 -2 

N17 0,64 1,4 N61 -1,74 -2 

N18 0,64 1,4 N62 0,43 0,80 

N19 0,64 1,4 N63 -1,97 -2 

N20 -1,44 -1,35 N64 0,005 -0,02 

N21 0 0,18 N65 -0,07 -0,02 

N22 0 0,18 N66 -0,43 -0,02 

N23 -1,46 -1,45 N67 0 -0,02 

N24 -0,57 -0,03 N68 -0,4 -0,02 

N25 -1,15 -0,03 N69 -0,58 -0,02 

N26 -0,01 -0,06 N70 -0,46 -0,02 

N27 0 -0,12 N71 -0,16 -0,02 

N28 -1,1 -0,06 N72 0,87 0,8 

N29 -0,77 -1,15 N73 0 -0,04 

N30 -0,56 -1,20 N74 0,87 0,8 

N31 1,98 2,24 N75 -0,87 -0,85 

N32 -0,11 -0,03 N76 -0,27 -0,85 

N33 -0,52 -0,03 N77 -0,13 -0,44 

N34 0 -0,06 N78 -0,30 -0,18 

N35 0 -0,06 N79 -0,60 -0,20 

N36 -0,79 -0,12 N80 -0,09 -0,44 

N37 -0,38 -1,2 N81 -0,51 -0,19 

N38 -1,5 -1,17 N82 -0,72 -0,21 

N39 -1,27 -1,45 N83 -0,50 -0,40 

N40 -0,74 -1,36 N84 -2 -0,20 

N41 0,64 0,17 N85 -4,4 -0,16 

N42 0,79 0,17 N86 -0,30 -0,45 

N43 1,94 2,25 N87 -0,24 -0,23 

N44 2,26 2,16 N88 -0,47 -0,22 
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Tab. 24 Verifikace Z1 

 

 

Ve výsledcích lze vidět rozdíly v napjatosti jednotlivých prutů. V tab. 25 jsou uvedeny 

některé pruty, u kterých odchylka podle vzorce (68) dosahuje vysokých hodnot. Je zde 

vidět využití funkce Weak Springs, která do řešení zanesla chybu. Dále je v tab. 26  

uvedeno porovnání posuvu bodu ve styčníku č. 17. 

 

𝑠 = |
𝑀𝐾𝑃

𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑇𝐼𝐾𝐴
− 1| ∗ 100    (68) 

 

 

  

Prut Analytické 

řešení [MPa] 

Numerické 

řešení [MPa] 
Prut Analytické řešení 

[MPa] 

Numerické 

řešení [MPa] 

N89 0,97 0,16 N120 -0,37 -0,21 

N90 0,82 0,16 N121 -0,14 -0,22 

N91 0,44 0,16 N122 -0,22 -0,24 

N92 0,31 0,16 N123 -0,64 -0,23 

N93 -0,001 -0,25 N124 0,26 0,21 

N94 0 -0,36 N125 0,58 0,04 

N95 -0,04 -0,35 N126 0,08 0,04 

N96 -0,03 -0,25 N127 0,83 0,04 

N97 -0,28 -0,37 N128 0,88 0,04 

N98 -0,63 -0,33 N129 -0,15 -0,04 

N99 -0,17 -0,23 N130 -0,03 -0,09 

N100 -0,81 -0,33 N131 -0,60 -0,09 

N101 -0,23 -0,37 N132 -1 -0,08 

N102 -0,18 -0,25 N133 -0,15 -0,04 

N103 -0,38 -0,35 N134 0 -0,1 

N104 -2,76 -0,36 N135 0 -0,07 

N105 0,004 0,01 N136 -0,15 -0,04 

N106 0,42 0,05 N137 -0,22 -0,07 

N107 0,4 0,05 N138 -0,22 -0,1 

N108 0,44 0,07 N139 -0,15 -0,04 

N109 0,69 0,07 N140 -0,41 -0,08 

N110 -0,44 -0,02 N141 -0,31 -0,05 

N111 -0,003 -0,02 N142 -0,31 -0,05 

N112 0,40 0,07 N143 0 -0,06 

N113 -0,33 -0,27 N144 0 -0,02 

N114 -0,87 -0,22 N145 0 -0,08 

N115 -0,67 -0,22 N146 0 -0,08 

N116 -0,47 -0,27 N147 0 -0,03 

N117 -0,45 -0,22 N148 0 -0,05 

N118 -0,47 -0,22 N149 0 -0,01 

N119 -0,33 -0,27 N150 1,1 0,86 

Prut Analytické 

řešení 

[MPa] 

Numerické 

řešení 

[MPa] 

Odchylka 

[%] 

Prut Analytické 

řešení 

[MPa] 

Numerické 

řešení 

[MPa] 

Odchylka 

[%] 

N17 0,64 1,4 118 N53 -1,87 -0,57 70 

N25 -1,15 -0,03 97 N54 -1,98 -0,57 71 

N28 -1,1 -0,06 95 N84 -2 -0,20 90 

N37 -0,38 -1,2 200 N85 -4,4 -0,16 96 

N50 5,4 0,22 96 N104 -2,76 -0,36 87 

N52 -5,9 -0,71 88 N132 -1 -0,08 92 

Tab. 25 Výpočet odchylek pro Z1 
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Posuv bodu ve styčníku č. 17: 

  

Zátěžný stav Z1 Numerické řešení Analytické řešení Odchylka 

[%] 

Posuv ve styčníku č. 17 

[mm] 

0,08 0,02 75 

Tab. 26 Posuv bodu ve styčníku 

 

 

6.5 Staticky určitá varianta pro Z2 
 

Při tomto zátěžném stavu byl zahrnut i vliv klimatického zatížení v podobě větru, kde 

jednotlivé síly byly převedeny do styčníků viz. kapitola 4.1 působící v záporném směru 

osy y. Největší hodnota tahového napětí se vyskytuje u prutu  N43 s hodnotou 2,79 MPa 

viz. obr. 24. Nejvíce zatížený prut z celé soustavy je N45.  Pruty N100, N101, N123 a 

N124 jsou silně zatíženy na tlak, kde velikost napětí se blíží hodnotě 3 MPa. Toto je 

způsobeno malým příčným průřezem, osovým kvadratickým momentem, silou od větru 

a také délkou prutů. Graficky jsou napětí znázorněna na obr. 24. Deformace v bodě č. 17 

vyšla dle numerického řešení -0,88 mm viz. obr. 25. V Příloze 6 je uvedeno porovnání 

numerického a analytického řešení a u některých prutů, které překročili svou hodnotu o 

několik MPa, je vypočítáná odchylka. 

 

  

Obr. 24 Normálové napětí pro Z2 Obr. 25 Deformace v bodě pro Z2 
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6.6 Staticky neurčitá varianta 
 

V následujícím případě byl do soustavy přidán prut Npp a styková síla Fby, tedy 

soustava se stala vnitřně i vnějškově jedenkrát staticky neurčitou. U tohoto případu byla 

uvažována jako v případě zátěžného stavu Z1 pouze statická zatížení. Největší hodnotu 

tahového napětí lze nalézt u prutu N43 s velikostí 1,81 MPa viz. obr. 26. Dále jsou to 

například pruty N44, N48, N31, N16, N17, N18, N19. Největší tlakové napětí lze nalézt 

u prutu N46 s velikostí 3,1 MPa viz. obr. 26. Prut N45 je též silně zatížen na tlak. 

Přidaný prut Npp s velikostí příčného průřezu S2 má velikost napětí 0,65 MPa a je 

zatížen na tlak. Graficky jsou napětí znázorněna na obr. 26. Posuv bodu ve styčníku 

číslo 17 vyšel podle numerického řešení  0,24 mm podle obr. 27. V Příloze 6 je uvedeno 

porovnání numerického a analytického řešení a u prutů, které překročili svou hodnotu o 

několik MPa, je vypočítáná odchylka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Obr. 26 Normálové napětí pro staticky neurčité uložení Obr. 27 Deformace v bodě při staticky neurčitém uložení 
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6.7 Celková konstrukce s využitím prvků LINK a BEAM 
 

V této kapitole bude pojednáno o celkové konstrukci, kdy nejdříve byl využit prvek 

BEAM a poté LINK. Obě tyto konstrukce byly porovnány k normálovému napětí.  

Prvek LINK, přesněji řečeno LINK8, představuje prostorový prut, který má 6 

deformačních parametrů 𝛿 = [𝑢1, 𝑣1, 𝑤1, 𝑢2, 𝑣2, 𝑤2]𝑇 a reprezentuje prut namáhány na 

tah a tlak. [3] Tento prvek je znázorněn na obr. 28. 

 
 

 
Obr. 28 Prvek LINK8 [3] 

 

Prvek BEAM, pro prostorový prut BEAM4, v MKP představuje prut, který má 

v každém uzlu 6 deformačních parametrů 𝛿 = [𝑢1, 𝑣1, 𝑤1, 𝜑𝑥1, 𝜑𝑦1, 𝜑𝑧1]
𝑇
, tedy 12, 

pokud počítáme 2 uzly na prut. [3] Vstupními údaji jsou např. modul pružnosti, plocha 

příčného průřezu, poloha uzlových bodů, kvadratické momenty průřezu a vzdálenosti 

krajních vláken od neutrální osy. [3] Výstupními údaji jsou posuvy a natočení uzlových 

bodů, uzlové síly, momenty a také napětí. [3] Prvek BEAM4 je zobrazen na obr. 29. 

Zatížení obou konstrukcí bylo pouze vlivem vlastní tíhy s využitím funkce Standard 

Earth Gravity. Bylo zamezeno posuvu ve všech směrech v nohách rozhledny. 

Významný rozdíl mezi prvky LINK a BEAM je ten, že u prvku BEAM se hodnota 

napětí mění po délce, kdežto u prvku LINK je hodnota napětí po délce konstantní. 

 
 

 
Obr. 29 Prvek BEAM4 [3] 
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Na obr. 30, kde byl jako prvek využit BEAM, lze vidět velké hodnoty napětí v rozsahu 

od 19,37 MPa až po -18,48 MPa, jelikož pro tento prvek se určuje napětí od osové, 

ohybové ale i krutové složky síly. Silně namáhané pruty se nachází v dolní části 

konstrukce, kde na tyto pruty působí celá tíha konstrukce. 

 

Na rozdíl od obr. 30, lze na obr. 31 vidět mnohem menší normálové napětí v hodnotách 

od 1,89 MPa až po -9,38 MPa, neboť nebyl zahrnut vliv od ohybové a krutové složky 

síly. Lze vidět, že pruty ve většině případů jsou namáhány tlakovou silou způsobené 

tíhovým zatížením. U prutů, které reprezentují nohy rozhledny, se vyskytuje největší 

napětí z celé soustavy. Na tyto pruty, které mají z celé soustavy největší průřez, působí 

velké tlakové síly. Naopak v horní části rozhledny jsou pruty namáhány pouze tíhovým 

zatížením. Modely lze nalézt v Příloze 7. 

 
 
 
 
  

Obr. 30 Normálové napětí s využitím prvku BEAM Obr. 31 Normálové napětí s využitím prvku LINK 
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ZÁVĚR 
 

Cíly této práce jsou rešerše a získání vstupních údajů, aby se počítaný model přiblížil 

reálné konstrukci. Vytvoření zjednodušeného modelu prutové soustavy, který odpovídá 

skutečné konstrukci. Dále posouzení změny napjatosti při změně míry statické 

neurčitosti a na závěr verifikace vybraného výpočtového modelu numerickým řešením 

v softwaru ANSYS Workbench. 

 

Vstupní údaje byly získány z výkresových dokumentací, ke kterým jsem dostal přístup a 

následné pořízení fotografií po domluvě se společností T-Mobile, která je většinovým 

vlastníkem, a stavebním odborem v České Třebové, který vede pan Ing. Jiří Maleček. 

 

Rozhledna je prutová konstrukce, která v dnešní době slouží k různým účelům např. 

vyhlídková věž nebo jako telekomunikační vysílač. První rozhledna na kozlovském 

kopci byla postavena na přelomu 20. let 20. století a jako materiál bylo použito dřevo. 

Poté, co byla poničena bleskem, byla roku 2000 nahrazena novou – ocelovou 

konstrukcí. V dnešní době je využívána jako telekomunikační věž a turistická atrakce. 

 

V našem případě jsou prutové konstrukce pouze namáhány na tah resp. tlak. Dochází 

tedy pouze k délkovému přetvoření, nikoli úhlovému přetvoření, kdy se příčné průřezy 

prutu přibližují či oddalují. Při realizaci prutových konstrukcí je nutné dbát na to, aby 

nenastaly mezní stavy související s deformací tělesa. V tomto případě se jedná o mezní 

stavy pružnosti a mezní stav vzpěrné stability.   

 

Jelikož se jedná o rozsáhlou konstrukci, bylo rozhodnuto o zjednodušení modelu 

odebráním styčníků a prutů. Skutečná konstrukce obsahuje 244 styčníků, z toho 204 

prostorových a 40 rovinných, a 668 prutů. Byl navrhnut model vnitřně staticky určitý a 

zároveň zachován 3D charakter soustavy. Takto vytvořený model obsahuje 52 

prostorových styčníků a 150 prutů. Bylo nutné využít funkci Weak Springs, která snížila 

počet přidaných prutů, ale na druhé straně vnesla do řešení chybu. Tato chyba se týkala 

závislostí v rovnicích rovnováhy na určitých prutech. 

 

Zatěžující prvek je zde pouze vlastní tíha konstrukce. Do výpočtu se zahrnul jako síly 

v konkrétních styčnících. Jako zatížení byl zvolen dynamický tlak větru. Volba právě 

tohoto zatížení je z důvodu, že rozhledna je postavená v oblasti, kde základní rychlost 

větru je 27,5 m/s.  

 

Celkem se řešily 3 zátěžné stavy. Při Z1, který byl staticky určitý, se řešila napjatost a 

deformace pouze při vlivu statického zatížení, kde tíhy od jednotlivých prutů byly 

převedeny do konkrétních styčníků. Stav Z2 se oproti stavu Z1 lišil ve využití vlivu 

větru na konstrukci. I v tomto případě se jednalo o staticky určitou variantu. Ve třetím 

stavu se řešila varianta pro staticky neurčitou variantu, kdy byl dodán jeden prut do 

soustavy a přidána jedna vazba, čímž se soustava stala jedenkrát vnitřně a jedenkrát 

vnějškově staticky neurčitou. Bylo nutné předepsat 2 deformační podmínky a ostatní 

pruty parciálně derivovat podle těchto prutů. 
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Výpočtem byly zjišťovány bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti a meznímu stavu 

vzpěrné stability. Jako místo pro určení deformace byl vybrán styčník č. 17, do kterého 

byla dodána doplňková síla. 

 

Zátěžný stav Z1 Z2 Staticky neurčité 

Bezpečnost k MSP  36,85 36 37,3 

 

 

Zátěžný stav Z1 Z2 Staticky neurčité 

Bezpečnost k MSVS  23 45 46 

 

Deformace styčníku č. 17 ve vodorovném směru y. 

 

Zátěžný stav Z1 Z2 Staticky neurčité 

Posuv u17 v mm 0,02 -0,20 0,06 

 

 

Mezi stavy Z1 a Z2 se změnila napjatost prutů ve střední části rozhledny, neboť tyto 

pruty jsou namáhány velkou silou od větru. Celková bezpečnost k MSP u Z2 vyšla 

nepatrně nižší než u Z1 na hodnotu 36. U prutu N52 bylo zjištěno největší napětí 

s velikostí 5,9 MPa. Při Z2 se největší normálové napětí vyskytlo u prutu N92 s velikostí 

6 MPa. U zátěžného stavu Z2 vyšla dvojnásobně vyšší bezpečnost k MSVS s hodnotou 

45 než u zátěžného stavu Z1, kde vyšetřovaná hodnota vyšla 23. Deformace se z Z1 na 

Z2 zvýšila vlivem větru a tento posuv nastal v záporném směru osy y na hodnotu -0,20 

mm. Při stavu Z1 nastal posuv v kladném směru osy y s velikostí 0,02 mm. Největší 

osovou sílu přenáší pruty N45 s velikostí 39 911 N a N46 s velikostí 38 146 N. Tyto 

pruty neohrožují soustavu na MSP nebo MSVS, neboť mají největší příčný průřez, 

osový kvadratický moment a tuhost. V případě zátěžného stavu Z2 se největší axiální 

síla vyskytuje u prutu N45 s velikostí 37 808 N.  

 

Při porovnání zátěžného stavu Z1 a u staticky neurčitého uložení, kdy byl do soustavy 

přidán jeden prut a jedna vazba se ukázalo, že vlivem přidání prutu se bezpečnost k MSP 

zvýšila z hodnoty 36,85 na hodnotu 37,3. Největší napětí se vyskytlo u prutu N92 jako 

v případě Z2, ale s velikostí 5,9 MPa. Výrazný rozdíl je vidět u MSVS, kdy se 

bezpečnost zdvojnásobila na hodnotu 46. Čím je soustava vícekrát vnitřně staticky 

přeurčená, dochází k nárůstu bezpečnosti a prutová soustava je méně náchylná k selhání. 

Deformace v bodě č. 17 se vlivem přidání prutu zvýšila o pár setin v porovnání se 

zátěžným stavem Z1 na hodnotu 0,06 mm, což je nárůst o 4 setiny milimetru v kladném 

směru osy y. Při staticky neurčitém uložení se největší axiální síla v soustavě vyskytla u 

prutu N46 s velikostí 38 260 N a ani v tomto případě neohrozí soustavu k selhání na 

vzpěr. 

 

Při porovnání celkové konstrukce s využitím prvků LINK a BEAM se prokázalo, že 

s využitím prvku BEAM se v konstrukci vyskytují mnohem vyšší napětí než u LINK, 

což je způsobeno výpočtem napětí u prvku, do kterého je zahrnut vliv od osové, 

ohybové a navíc krutové složky síly. Maximální velikost napětí s využitím prvku LINK 

dosahuje nejvýše 9,38 MPa, kdežto u prvku BEAM dosahuje velikost až 19,37 MPa. 
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V poslední řadě bylo nutné porovnat analytické výsledky s metodou konečných prvků. 

Numerický výpočet byl proveden v softwaru ANSYS Workbench 19.0. K porovnání byl 

využit stav Z1 a výsledky normálového napětí. Ve výsledcích jsou patrné rozdíly 

v řádech setin až jednotek MPa. Pro pruty, které překročily výrazně svou hodnotu, byl 

proveden výpočet odchylky v procentech. Ukazálo se, že odchylky jsou velké, nejspíše 

způsobené numerickou chybou a využitím funkce Weak Springs. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
Symbol Veličina Jednotka 

𝜐 Počet podmínek statické rovnováhy [-] 
𝜇 Počet neznámých parametrů [-] 

p Počet prutů [-] 

k Počet styčníků [-] 

A Matice koeficientů [-] 

x Matice neznámých parametrů [-] 

b Matice vnějšího zatížení [-] 

휀 Délkové přetvoření [-] 

𝜎 Napětí [MPa] 

γ Úhlové přetvoření [-] 

Tε Tenzor přetvoření [-] 

Tσ Tenzor napětí [-] 

E Youngův modul pružnost [MPa] 

G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

A Práce síly [-] 

W Energie napjatosti [-] 

u Posuv [mm] 

φ Natočení [rad] 

Re Mez kluzu [MPa] 

kk Bezpečnost k MSP [-] 

F Osová síla [N] 

Fv Kritická síla [N] 

λ Štíhlost prutu [-] 

λk Kritická štíhlost prutu [-] 

Jy Kvadratický moment [mm4] 

α Součinitel vazby [-] 

kv Bezpečnost k MSVS [-] 

vb,0 Výchozí rychlost větru [m/s] 

vb Základní rychlos větru [m/s] 

Cdir Součinitel směru větru [-] 

Cseason Součinitel ročního období [-] 

qb Základní tlak větru [-] 

vm Střední rychlost větru [m/s] 

cr Součinitel drsnosti terénu [-] 

co Součinitel ortografie [-] 
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Symbol Veličina Jednotka  

kr Součinitel terénu [-] 

zo Parametr drsnosti terénu [-] 

zmin Minimální výška [m] 

Iv Intenzita turbulence [-] 

k1 Součinitel turbulence [-] 

Fdopln Doplňková síla [N] 

Z1 Zátěžný stav Z1 [-] 

Z2 Zátěžný stav Z2 [-] 

MSP Mezní stav pružnosti [-] 

MSVS Mezní stav vzpěrné stability [-] 

MKP Metoda konečných prvků [-] 

𝜓 Příčný průřez [-] 

𝜏 Smyková napjatost [MPa] 

r1 Vnější poloměr [mm] 

r2 Vnitřní poloměr  [mm] 

d1 Vnější průměr [mm] 

d2 Vnitřní průměr [mm] 

Π Minimum funkce [-] 

P Potenciál vnějšího zatížení [-] 
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