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1. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Structural Timber Education Programme, Part 

1, Navrhování a konstrukční materiály. Centrum Hout, The Nederlands, 1995, autorizovaný 

překlad Koželouh, B., 1998 

2. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Structural Timber Education Programme, Part 

2, Navrhování a konstrukční detaily. Centrum Hout, The Nederlands, 1995, autorizovaný 

překlad Koželouh, B., 2004 

3. ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí 

4. Straka, B. Navrhování dřevěných konstrukcí, CERM, s.r.o., Brno, 1996 

5. Straka, B., Sýkora, K. Dřevěné konstrukce. Studijní opora, Modul BO03-MO1 až BO03-MO5 

6. Navrhování,výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí, Koželouh, B., IC ČKAIT, 

2009 

7. ČSN 73 1702 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí  

Navrhněte dřevěnou nosnou konstrukci rozhledny pro lokalitu Bystřice pod Hostýnem a výšku 

konstrukce 35m. Konstrukci navrhněte z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva 

a ocelových nosných prvků. 

Vypracujte technickou zprávu včetně alternativ řešení, statický výpočet vybrané alternativy, 

odpovídající výkresovou projekční dokumentaci a orientační výkaz spotřeby materiálu.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné konstrukce 

dřevěné rozhledny na kopci Hostýn. Tvar konstrukce je velmi blízký rotačnímu 

hyperboloidu. Půdorysný tvar rozhledny je pravidelný osmiúhelník, jehož vnější 

průměr se po výšce mění, v patě a ve vrcholu měří 10,5 m a v polovině výšky 6,5 m. 

Výška rozhledny je 35 m a vyhlídka se nachází ve výšce 30,5 m.  Hlavní nosnou 

konstrukci rozhledny tvoří vnější, zakřivené, dřevěné sloupy a vnitřní ocelový sloup. 

Sloupy nesou vodorovné nosníky a jejich tuhost zajišťují ztužidla. Střecha rozhledny 

má jehlanový tvar a má sklon 17°. Vnější sloupy jsou navrženy z lepeného 

lamelového dřeva GL24h, ostatní nosné dřevěné pruty jsou navrženy ze dřeva C24 

a ocelové pruty jsou navrženy z oceli S235. Spoje jsou řešeny pomocí ocelových 

konstrukčních prvků. Součástí práce je statický výpočet, technická zpráva a 

výkresová dokumentace. 

nosná dřevěná konstrukce, rozhledna, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, ocel, 

sloup, nosník, střecha, krokev, styčník, zatížení, vnitřní síly, statické posudek, 

technická zpráva, výkresová dokumentace 

The master's thesis deals with design and static assessment of loadbearing structure 

the timber viewtower on the hill Hostyn. The shape of the structure is very close 

oblate spheroid. Towers plan shape is a regular octagon whose outer diameter 

varies along the height. Tower in the footing and in the top measure 10,5 meters, at 

mid-height measure 6.5 meters. The height of the viewtower is 35 meters and view 

floor is located at a height of 30.5 meters. The main structure of tower consists outer 

towers curved wooden columns and interior steel column. Columns support the 

horizontal beams and bracing provide rigidity of the structure. The roof has a 

pyramid shape towers and tends to 17 °. Outer columns are designed from glued 

laminated wood GL24h, others carrying wooden beam are designed from solid 

timber C24 steel rods are designed from steel S235. Connections are solved using 

steel components. The work includes structural calculation, technical report and 

drawings. 

 

Wooden loadbearing structure, viewtower, glued laminated wood, solid timber, 

steel, column, beam, roof, rafter, joint, load, internal forces, structural calculation, 

technical report, drawings. 



Bc. Martin Lecián Dřevěná rozhledna. Brno, 2017. 230 s., 7 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných 

konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.  



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 13. 1. 2017  

   Bc. Martin Lecián 
autor práce  

 



Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Stanislavu Buchtovi, Ph.D. za 

odborné vedení a poskytnutí cenných rad a připomínek při zpracování práce. Dále 

bych rád poděkoval své rodině a blízkým, za podporu při tvorbě diplomové práce a 

při studiu na vysoké škole. 

V Brně dne 13. 1. 2017  

   Bc. Martin Lecián 
autor práce  

 


