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Pruvodní dokument: 

1.Základné údaje  

Témou zadania diplomovej práce je navrhnúť a posúdiť nosnú 
konštrukciu rozhľadne v lokalite Březová nad Svitavou - Drahošov. Návrh 
nosnej konštrukcie bol navrhnutý v dvoch variantách. Obe varianty sú 
navrhované s priebežnými stĺpmi , ktoré sú vodorovne stužené 
prstencami. Po výške sa u oboch variant šírka tužujuceho prstenca 
mení. U varianty A je prechod zalomený , u varianty B je prechod plynulý 
pomocou stĺpov ktoré majú tvar výseče kružnice. Avšak zúženie je len do 
určitej výšky. V oboch prípadoch je použitá kombinacia materiálov a to 
ocele S355 a lepeného lamelového dreva v kombinácii s konštrukcným 
drevom. Varianta A má půdorys osemuholníku a varianta B tvar 
šesťuholníku. Výška variant je takmer totožná a to približne 27 m. Obe 
varianty boli namodelované v programe RFEM. Působiace zaťaženie na 
konštrukciu je v oboch prípadoch takmer identické, s výnimkou 
působenia vetru na jednotlivé prvky konštrukcie. Obe varianty sú taktiež 
posúdené na mezdný stav použiteľnosti a únosnosti ,pomocou 
prídavného modulu RFEM-EC3 a RFEM-TIMBER PRO. 

2.Popis objektu 

2.1. Umiestnenie stavby 

Rozhľadna je umiestnená v lokalite Březová nad Svitavou - Drahošov na 
mieste s nadmorskou výškou približne 509 m.n.m. neďaleko hory 
Balkán. Z tohto miesta je možné vidieť spominanú horu Balkán či Na 
Drahách smerom na juhovýchod, výhľad do marianského údolia alebo na 
mesto Brněnec. Blízko umiestnenia stavbý sa nachádza poľná cesta , čo 
je vhodné pre prístup stavebnej techniky  a dodávok materiálu. Presná 
lokalita zadaná pomocou GPS súradnic 49.6327647N, 16.5370978E. 
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2.2. Architektonický návrh  

Môj architektonický návrh bol inšpirovaný inou ,už stojacou rozhľadňou, 
a to vyhliadkovou vežou Hradová v Košiciach. Na tejto rozhľadni ma 
zaujali jej odstupňované terasy a klasické schodisko , ktoré v dnešnej 
dobe niesu na rozhľadňach úplne klasické.  Preto som tieto prvky 
zakomponoval do môjho návrhu.   
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2.2. Dispozičné riešenie 

Varianta A : Pôdorys rozhľadne má tvar pravidelného osemuholníku 
vpísaneho do kružnice o polomere 4850mm.Táto šírka sa postupne 
zmenšuje po výške, dalej je rozhľadňa konštatnej šírky. Toto zúžovanie 
prebieha do výšky 9m. Šírka v najužšom mieste je pravidelný 
osemuholník vpísaný do kružnice o polomere 3 m. Výška rozhľadne 
dosahuje výšku 27,3 m. Jej tri vyhliadkové plošiny sa nachádzajú vo 
výškach 18m , 21m a 24m. Rozhľadńa je ztužená vodorovnými 
prstencami ktoré sú od seba rozmiestnené po 3 m a to po celej výške 
konštrukcie. Na tejto variante sa nachádza ľavotočivé schodisko ktoré 
obsahuje medzipodesty po každých troch metrov výšky.  

 

Varianta B : Pôdorys rozhľadne má tvar nepravidelného šesťuholníku, 
o največšej šírke 12,335 m.Táto šírka sa postupne zmenšuje do určitej 
výšky, dalej je rozhľadňa konštatnej šírky. Zužovanie prechádza plynulo 
v tvare výseče kručnice, do výšky 9m. V najužšom miesste má 
rozhľadna šírku7,36 m Výška rozhľadne dosahuje výšku 27,2 m. Jej tri 
vyhliadkové plošiny sa nachádzajú vo výškach 18m , 21m a 24m. 
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Rozhľadńa je ztužená vodorovnými prstencami ktoré sú od seba 
rozmiestnené po 3 m a to po celej výške konštrukcie. Na tejto variante sa 
nachádza klasické schodisko ktoré obsahuje medzipodesty vo 
vzdialenosti 1,5m od hlavnej podesty , ktorá sa nachádza po kazdých 3 
metroch po celej výške konštrukcie. Výška schodu je 187,5 mm a šírka 
260 mm. Na vystúpanie na najvyššiu vyhliadkovú vežu je potrebné 
zdolať celkom 128 schodov. Konštrukcia je vybavená na schodisku 
a plosinách zábradliami o min výške 1100 mm. 

  

3. Zaťaženie 

Zaťaženie bolo vypočítané podľa platných noriem ČSN EN 1990 , ČSN 
EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4. Detailný výpočet 
v prílohe statického posudku. 

 3.1. Stále zaťaženie 

vlastná tiaž:     spočítaná programom RFEM  

strešný plášť:     qk = 0,304 kN/m2 

podlaha plošín:      qk = 0,33 kN/m2 

zábradlie a príslušenstvo:   qk = 0,156 kN/m2 

 

3.2. Premenné zaťaženie 

3.2.1. Užitné zaťaženie  

schodisko:       qk = 4,0 kN/m2  

zábradlie na schodisku:    qk = 1,0 kN/m2 

vyhliadková terasa:     qk = 5,0 kN/m2 

zábradlie vyhlliadkovej terasy:   qk = 5,0 kN/m2 

 

3.2.1. Zaťaženie snehom  

snehová oblasť III.    sk = 1,5kN/m2 
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3.2.1. Zaťaženie vetrom  

veterná oblasť III.    vb,0 = 27,5 m/s 

kategória terénu III. 
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Zadaním bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci rozhledny . Material ocel a drevo . Rozhledna 

je 27,22 m vysoká a po výške sa od záklani srka zmenšuje . Konstrukčný systém s priebežnými stĺpmi 

a vodorovným stužením.  

lepené lamelové drevo , oceľ S355 , rozhledna , kotvenie , svorníkove spoje , zvarovane spoje  

 

ABSTRACT 

The task was to design and assess the supporting structure of the lookout tower. Material steel and 

wood. The lookout tower is 27.22 m high and decreases in height from the base of the srka. 

Construction system with continuous columns and horizontal reinforcement.  

 

glued laminated timber, steel S355, lookout tower, anchoring, bolted joints, welded joints  
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Bc. Michal Bednár Rozhledna. Brno, 2021. 106 s., 2 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Jan Barnat, 

Ph.D.  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Rozhledna je shodná s 
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odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 20. 1. 2021  

   Bc. Michal Bednár 
autor práce  

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Rozhledna zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 20. 1. 2021  

   Bc. Michal Bednár 
autor práce  


