
 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
   

 

 

 

 

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 
 
 

ROZHLEDNA VRŠEK NAD ZLÍNEM 
LOOKOUT TOWER VRŠEK NAD ZLÍNEM 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. JAN HANÁČÍK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JAN BARNAT, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015   



 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia 

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Jan Hanáčík 

Název Rozhledna Vršek nad Zlínem 

Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Datum zadání 

diplomové práce 31. 3. 2014 

Datum odevzdání 

diplomové práce 16. 1. 2015 

V Brně dne 31. 3. 2014 

     .............................................           ...................................................      

doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 

 



 
 

 
 

  

Podklady a literatura 

[1] ČSN EN 1990- Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991- Zatížení konstrukcí  

[3] ČSN EN 1993- Navrhování ocelových konstrukcí 

[4] ČSN EN 1995- Navrhování dřevěných konstrukcí 

 

  

Zásady pro vypracování 

Vypracujte návrh nosné konstrukce objektu rozhledny na vrcholu Vršku nad Zlínem. Minimální 

výška nosné konstrukce je požadována 30 m. Nosnou konstrukci vypracujte v předběžném návrhu 

ve dvou variantách. Pro detailní řešení zvolte vhodně jednu z variant. 

Pro nosnou konstrukci zvolte ocel běžné pevnosti, popřípadě dle architektonických požadavků v 

kombinaci s konstrukčním dřevem.  

Vypracujte statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce včetně řešení směrných detailů. 

Vypracujte technickou zprávu a výkresovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném vedoucím 

práce.  

Předepsané přílohy 

Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací  

 

.............................................      

Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce vyhlídkové věže. Věž je 

vysoká 37,45 m s půdorysem ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. Objekt se nachází na 

území města Zlína. Projekt je předběžně vypracován ve dvou variantách. Ruční statický 

výpočet, výkresová dokumentace a technická zpráva je zpracována jen pro jednu variantu. 

Varianty se liší konstrukcí schodiště. Práce je vypracována dle platných norem ČSN EN.  
  

Klíčová slova 
nosná konstrukce, rozhledna, vyhlídková věž, ocelová konstrukce, zatížení větrem  

  
  
  
Abstract 
This thesis deals with the design and assessment of the load-bearing structure of the lookout 

tower. The tower is 37.45 m high with the layout in the shape of a regular octagon. The object 

is located within the city of Zlín. The project is provisionally drawn in two variants. Hand-

static calculation, drawings and engineering report is processed only for one variant. The 

variants differ in the structure of staircase. The thesis is drawn up pursuant to the standards of 

ČSN EN.  

  

Keywords 
load-bearing structure, lookout tower, observation tower, steel structure, wind load  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚVOD 

Obsahem této diplomové práce je návrh a statické posouzení vyhlídkové věže na kopci 

Vršek u města Zlín. Tvar rozhledny je inspirován přesýpacími hodinami. Jako 

konstrukční materiál byla z drtivé většiny použita ocel, jen na podlahu vyhlídkové plošiny 

a podbití střechy bylo použito rostlé dřevo. Spoje jsou realizovány šrouby a svary. 

Půdorys je tvaru pravidelného osmiúhelníku, jehož vnější průměr je po výšce věže 

proměnný od 7,5 m do 9,73 m. Výška konstrukce po hřeben střechy je 37,45 m. 

Vyhlídková plošina je ve výšce 33,8 m nad terénem. V rámci předběžného návrhu byly 

řešeny dvě varianty. Vnější rozměry a tvar konstrukce je v obou variantách stejný, liší se 

jen konstrukcí schodiště. Pro obě varianty byl vytvořen výpočtový model v programu 

RFEM. Zatížení na model je spočítáno pro obě varianty. Obě varianty jsou i posouzeny 

na mezní stav únosnosti pomocí programu RF – STEEL EC3 (viz. přílohy D3, D4). Ruční 

posouzení nejvíce zatížených prvků, směrných detailů, výkresová dokumentace a 

technická zpráva je zpracována jen pro variantu první (viz. kapitola 11 v technické 

zprávě). 

2. POPIS OBJEKTU 

2.1 Umístění stavby 

Rozhledna se nachází na kopci Vršku vysokém 358 m n. m. Kopec je z převážné většiny 

zalesněn a stromy brání výhledu. Vršek se nachází severně od Zlína u místní části 

Kostelec. Z rozhledny je vidět na město Zlín, Fryštáckou přehradu a jedno 

z nejnavštěvovanějších míst Moravy ZOO Lešná. Za dobré viditelnosti obzor uzavírají 

Hostýnské vrchy na severu a Bílé Karpaty spolu s Vizovickými vrchy na jihu a východě. 

Věž je umístěna u zpevněné lesní cesty, vhodné pro příjezd jeřábu a dovoz materiálu na 

stavbu. Zároveň je to místo křížení turistických cest ze Zlína a místního rekreačního 

komplexu v Kostelci. Přesná lokalita rozhledny je stanovena GPS souřadnicemi 

49.2460N a 17.7078E. 
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Obr. 2.1 Umístění rozhledny na turistické mapě 

2.2 Architektonický návrh 

Při návrhu tvaru rozhledny jsem se inspiroval tvarem přesýpacích hodin. Tento tvar mi 

přišel pro vyhlídkovou věž nejen zajímavý ale i praktický. Největší užitná plocha vzniká 

právě v nejnižším a nejvyšším podlaží, kde je nejvíce potřeba. Zároveň při pohledu 

z vyhlídkové plošiny směrem dolů, konstrukce nijak nebrání výhledu. Malý úhel sklonu 

sloupů (3⁰) jsem volil ze snahy, přivést lidi při prvním pohledu na rozhlednu k zamyšlení, 

zda sloupy opravdu nejsou svislé. 
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Obr. 2.2 Tvar rozhledny a inspirace přesýpacími hodinami 

 

Obr. 2.3 Vizualizace rozhledny 1 
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Obr. 2.4 Vizualizace rozhledny 2 
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2.3 Dispoziční řešení 

V půdorysu má věž tvar pravidelného osmiúhelníku po výšce proměnného. Nejmenší 

vnější průměr je ve výšce 16,8 m a má hodnotu 7,5 m. V přízemí i v rovině vyhlídkové 

plošiny je vnější průměr stejný 9 m. Největší je ve střešní rovině a to 9,73 m. Výška 

rozhledny je ve vrcholu střechy 37,45 m, v rovině vyhlídkové plošiny 33,8 m. V řezu tvar 

mírně připomíná přesýpací hodiny se sklonem vnějších sloupů 3⁰. Rozhledna má 7 

nadzemních podlaží. Konstrukční výška podlaží je 5,6 m. Nejvyšší podlaží má 

konstrukční výšku 5,5 m z důvodu vyšší výšky nosníků nesoucích vyhlídkovou plošinu. 

Konstrukční výška sloupů nad vyhlídkovou plošinou je 2,65 m. Přístupné je pouze 

přízemí se vstupem na rozhlednu a nejvyšší podlaží s vyhlídkovou plošinou, mezi nimi 

vede schodiště po vnitřním obvodě rozhledny. Osová šířka schodiště je 1200 mm, mezi 

schodnicemi je reálně 1120 mm. Šířka stupňů na výstupní čáře je 280 mm, výška stupňů 

je 175 mm. V nejužším místě má stupeň šířku 140 mm a v nejširším 345 mm. V rameni 

je vždy 16 stupňů po nich následuje mezipodesta. Rameno zabere vždy dva trojúhelníky 

z půdorysného osmiúhelníku a mezipodesta jeden. Celkem je ve věži 192 schodů. 

Rozhledna je na vyhlídkové plošině, schodišti a mezipodestách vybavena zábradlím 

s minimální výškou 1,2 m nad horní úrovní příslušné podlahy. 

 

Obr. 2.5 Schématický pohled a půdorysy konstrukce 
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2.4 Skladby konstrukcí 

Podlaha vyhlídkové plošiny je celistvá bez větších mezer, tvoří ji fošny z dubového dřeva 

tloušťky 50 mm. Fošny jsou k nosnému roštu z oceli přichyceny samořeznými šrouby. 

V místě šroubu je ve dřevě vybrání a po osazení šroubu se vybrání „zavíčkuje“ dřevem. 

Schodišťové stupně a mezipodesty jsou z tahokovového roštu NOVING. Ten je ke 

schodnicím připevněn šrouby M10 a M12. Přesná varianta roštu bude vybrána po 

konzultaci s technickým oddělením společnosti Noving. Zábradlí je tvořeno z nerezových 

trubek, které tvoří sloupky a madlo. Funkci okopníku plní horní část schodnice. Mezi 

trubkami je natažená nerezová ocelová síť Carl Stahl X-TEND. Střešní plášť je odshora 

tvořen titanzinkovým plechem tvořícím dvojitou stojatou drážku od společnosti 

RHEIZINK. Pod plechem je pojistná hydroizolační folie, která je položena na OSB desce 

tloušťky 25 mm. Celá konstrukce střešního pláště je samořeznými šrouby chycena do 

vaznic. Na čelech je střešní konstrukce podbita obkladovými palubky. Nástupní plocha 

k rozhledně a blízké okolí je upraveno dlažbou z lomového kamene do štěrkopískového 

lože. 

2.5 Technické řešení 

Na střeše bude osazeno noční výstražné osvětlení červené barvy a bleskosvody. 

Osazení obou zařízení bude svěřeno specializovaným firmám, které zajistí jejich 

odbornou montáž, případně projekt pro jejich provedení. Před uvedením do provozu 

bude vypracován provozní řád rozhledny, který bude umístěn před vchodem na 

rozhlednu. 
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3. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

3.1 Vnější sloupy 

Vnější sloupy tvoří hlavní nosný prvek konstrukce. Přenášejí zatížení od klimatických 

účinků do základů a je na ně přes nosníky připojeno i schodiště a vyhlídková plošina. 

Jsou tvořeny ocelovým profilem RHS 300x200x10 z oceli S355. Uložení je kloubové 

pomocí kloubových patek sloupů. V každém patře jsou spojeny diagonálním a 

obvodovým ztužidlem s vedlejšími sloupy a nosníkem s protilehlým sloupem. V každém 

patře v místě mezipodesty je vždy jedno spojení s protilehlým sloupem vynecháno. 

Dohromady spojené sloupy vytvářejí prostorově tuhý tubus odolný vertikálním i 

horizontálním silám. Sloupy mají dva montážní spoje. Délky jednotlivých celků odspodu 

jsou 13,8 m, 11,2 m, a 11,0 m. (obr. 3.1 barva modrá) 

3.2 Diagonální ztužidlo 

Spojuje vždy dva sousední sloupy mezi jedním patrem. Společně s obvodovým 

ztužidlem a nosníkem spojujícím protilehlé sloupy přenáší horizontální účinky na věž 

mezi jednotlivými sloupy a určuje jejich vzpěrnou délku. Ztužidlo tvoří jedna diagonála 

profilu CHS 108 x10 z oceli S355. Přenáší tlak i tah. Ke sloupům je připojeno kloubově. 

Pouze jedna diagonála byla vybrána z architektonického důvodu, kdy diagonální ztužidlo 

vytváří šroubovici točící se okolo věže. (obr. 3.1 barva zelená) 

3.3 Obvodové ztužidlo 

Spojuje vždy dva sousední sloupy v jedné rovině. Společně s diagonálním ztužidlem a 

nosníkem spojující protilehlé sloupy přenáší horizontální účinky na věž mezi sloupy a 

určuje jejich vzpěrnou délku. Ke sloupům je připojeno kloubově. Tvoří jej profil              

CHS 60,3x8 z oceli S355. (obr. 3.1 barva červená) 
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Obr. 3.1 Vnější konstrukční prvky 

3.4 Nosník spojující protilehlé sloupy 

Spojuje vždy dva protilehlé sloupy. V každém patře v místě mezipodesty je spojení 

vynechané. Společně s diagonálním a obvodovým ztužidlem přenáší horizontální účinky 

na věž mezi jednotlivými sloupy a určuje jejich vzpěrnou délku. Ve středu jsou nosníky 

přivařeny ke kruhovému svařenci o průměru 500 mm z plechů tloušťky 8 mm. Kromě 

výše uvedené statické funkce nosníky dále v každém patře přenášejí zatížení 
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z mezipodest na sloupy. Ke sloupům jsou připojeny kloubově. Tvoří je profil                   

RHS 120x80x5 z oceli S355. (obr. 3.2 barva červená) 

3.5 Střešní nosník 

Střešní nosníky jsou pod sklonem 13⁰ kloubově připojeny ke sloupům. Na nosnících jsou 

uloženy vaznice, které přenášejí zatížení ze střešní konstrukce přes nosníky do sloupů. 

Ve středu jsou přivařeny ke kruhovému svařenci o průměru 600 mm z plechů tloušťky 

10 mm. Tvoří je profil HEB 160 z oceli S355. (obr. 3.2 barva světle modrá) 

3.6 Vaznice 

Vaznice jsou kloubově připojeny ke střešnímu nosníku. Na vaznice je uložen střešní 

plášť. Vaznice jsou od sebe osově vzdáleny 700 mm, kromě okapové, která je vzdálena 

530 mm. Tvoří je profil IPE 100 z oceli S355. (obr. 3.2 barva růžová) 

3.7 Schodišťový nosník 

Schodišťové nosníky podepírají schodiště u všech sloupů, kde tuto funkci neplní nosník 

spojující protilehlé sloupy. Nosníky tvoří malé konzoly, které jsou ohybově tuze připojené 

ke sloupům. Tvoří je profil HEB 160 z oceli S355. (obr. 3.2 barva zelená) 

3.8 Schodnice 

Přenáší zatížení ze schodišťových stupňů přes nosníky do sloupů. Podepírají ji buď 

nosníky spojující protilehlé sloupy, nebo schodišťové nosníky. Na tyto je připojená 

kloubově. Schodnice mají vlastní kloubové založení pomocí kloubových patek. Tvoří ji 

profil RHS 140x80x4 z oceli S355. (obr. 3.2 barva modrá) 

3.9 Rošt vynášející vyhlídkovou plošinu 

Tvoří jej jednak nosníky spojující protilehlé sloupy v nejvyšším podlaží, které mají stejnou 

charakteristiku jako výše uvedené (odstavec 3.4), jen je tvoří profil RHS 250x150x12,5 

a na tyto nosníky jsou kolmo kloubově připojené profily SHS 150x6. Všechny z oceli 
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S355. Profily jsou osově vzdáleny 1220 mm a od středu 840 mm. Na profily jsou 

připevněny fošny z dubového dřeva tvořící podlahu vyhlídkové plošiny. Zatížení 

z vyhlídkové plošiny se přes rošt přenáší do sloupů. (obr. 3.2 barva hnědá) 

 

Obr. 3.2 Vnitřní konstrukční prvky 
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3.10 Kotvení 

Kotvení sloupů je provedeno přes patní desku tloušťky 32 mm a rozměrů 800 x 700 mm, 

ke které je profil sloupu přivařen koutovými svary kolem celého svého obvodu. 

K základovému betonu je patní deska chycena čtyřmi chemickými kotvami od 

společnosti Fischer. Konkrétně se jedná o kotvu s vnitřním závitem RG 28 x 200 M 20 I 

A4 z korozivzdorné oceli pevnostní třídy A4. Upevňovací šroub je velikosti M20 

z korozivzdorné oceli, pevnostní třídy A4-70. Použitá injektážní malta FIS EM 390 S. 

Kotevní hloubka 200 mm. Smykovým silám vzdoruje křížový svařenec ze dvou plechů o 

rozměrech 110 x 100 mm a tloušťky 10 mm. Tento svařenec je k patní desce přivařen 

ze spodní strany. Kotvení schodnice je rovněž provedeno přes patní desku o rozměrech 

200 x 200 mm, tloušťky 10 mm, ke které je schodnice přivařena. Patní deska je v tomto 

případě k betonu kotvena dvěma svorníkovými kotvami Fischer FAZ II 12/10 z oceli 

galvanicky zinkované. Kotevní hloubka v tomto případě je 70 mm a proti smykovým silám 

je ke spodní straně patní desky přivařena část trubky 60,3 x 8. 

3.11 Založení stavby 

Založení je provedeno na železobetonovém roštu z betonu C 25/30, který propojuje 

jednotlivé základy sloupů, včetně schodnic. Rošt bude podporován mikropilotami 

schopnými přenést tahové i tlakové zatížení na základ. Návrh založení stavby není 

součástí této diplomové práce a je třeba k němu přistoupit ve vší zodpovědnosti a 

vypracovat kompletní samostatný projekt se statickým a konstrukčním řešením založení 

této vyhlídkové věže. 

4. MATERIÁLY 

Konstrukce je z převážné části tvořena ocelí S 355 J0. Tahokovový rošt pro schodišťové 

stupně a mezipodesty je z oceli S 235 JR. Podbití střechy obkladovými palubkami je 

z rostlého smrkového dřeva třídy C24. Podlaha vyhlídkové plošiny je z dubového dřeva 

třídy D30. Většina mechanických spojů je tvořena šrouby M12 – 5.6 a M16 – 5.6. 
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5. NORMATIVNÍ PODKLADY 

Konstrukce je navržená dle aktuálních platných norem ČSN EN, bližší specifikaci lze 

nalézt v seznamu použité literatury. 

6. ZATÍŽENÍ 

Výpočet zatížení byl proveden dle aktuálně platných norem ČSN EN, viz. kapitola 5. Dle 

klimatických map byla rozhledna zařazena do následujících kategorií: 

Zatížení sněhem – třetí sněhová oblast sk = 1,5 kNm-2  

Zatížení větrem – druhá větrová oblast vb,0 = 25 m/s 

Zatížení námrazou – třída námrazy R2 m = 0,9 kg/m 

Konstrukce byla zatížena celkem 17 zatěžovacími stavy: 

ZS1: Vlastní tíha konstrukce 

ZS2: Ostatní stálé zatížení (střešní krytina, zábradlí, podlaha, schodišťové stupně…) 

ZS3: Užitné zatížení na celé konstrukci 

ZS4: Užitné zatížení na polovině konstrukce (+Y) 

ZS5: Užitné zatížení na polovině konstrukce (-Y) 

ZS6: Zatížení sněhem na celé střeše 

ZS7: Sníh na střeše s návějí na jedné straně (+Y) 

ZS8: Sníh na střeše s návějí na jedné straně (-Y) 

ZS9: Zatížení hmotností námrazy 

ZS10: Vítr ve směru +Y s tlakovým účinkem na střechu 

ZS11: Vítr ve směru +XY s tlakovým účinkem na střechu 
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ZS12: Vítr ve směru +Y s tlakovým účinkem na střechu na namrzlou konstrukci 

ZS13: Vítr ve směru +XY s tlakovým účinkem na střechu na namrzlou konstrukci 

ZS14: Vítr ve směru +Y s účinkem sání na střechu 

ZS15: Vítr ve směru +Y s účinkem sání na střechu působící na namrzlou konstrukci 

ZS16: Vítr ve směru +XY s účinkem sání na střechu 

ZS17: Vítr ve směru +XY s účinkem sání na střechu působící na namrzlou konstrukci 

Více o zatížení a zatěžovacích stavech v příloze D1 statický výpočet. 

7. VÝPOČTOVÝ MODEL 

Konstrukce byla namodelována jako prutová v programu RFEM. Pruty byly zadány dle 

popisu v kapitole 3. Konstrukce byla zatížena zatěžovacími stavy z kapitoly 6, byly 

spočítány kombinace dle ČSN EN 1990 pro mezní stav únosnosti dle rovnice 6.10 a pro 

mezní stav použitelnosti jako charakteristická kombinace (více o kombinacích v příloze 

D1 statický výpočet). Pomocí programu RF – STABILITY byla provedena stabilitní 

analýza pomocí které byl zjištěn součinitel cr = 10,394. Velikost součinitele nám dovolila 

použít lineární výpočet pro zjištění vnitřních sil a deformací konstrukce. Programem                     

RF – DYNAM byla provedena modální analýza pro zjištění vlastních frekvencí a vlastních 

tvarů kmitu. Nejvíce namáhané prvky konstrukce a hlavní směrné detaily byly posouzeny 

ručně. 

8. OCHRANA KONSTRUKCE 

Všechny ocelové prvky použité na konstrukci, kromě prvků z nerezové oceli (zábradlí), 

musí projít žárovým zinkováním z důvodu ochrany konstrukce před korozí. Minimální 

průměrná tloušťka povlaku na neodstředěných vzorcích musí být 90 m. A minimální 

průměrná hmotnost povlaku na stejném vzorku 610 g/m2. Vždy musí být splněny obě 

podmínky. Všechny prvky opatřené žárovým zinkováním musí splňovat konstrukční 

zásady dle: ČSN EN ISO 14713. Jedná se především o vtokové, výtokové a 
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odvzdušňovací otvory u dutých prvků. Všechny dřevěné prvky musí být před osazením 

do konstrukce řádně vysušeny (max. 18 %) a natřeny tenkovrstvou lazurou Remmers 

HK – LASUR v odstínu nussbaum. 

9. POSTUP VÝSTAVBY 

Následující popsaný postup výstavby, by měl být proveditelný, ale je ho bezpodmínečně 

nutné ověřit statickým výpočtem a doplnit projektovou dokumentací pro výstavbu 

rozhledny. 

Každý ze sloupů je rozdělen na 3 části. Délka části se směrem vzhůru zmenšuje tak aby 

byla usnadněna montáž. Nejdelší z částí má délku 13,8 m. Pro její přepravu bude stačit 

použití soupravy tahače s návěsem. Souprava převeze maximální délku 16,5 m. 

Orientační postup výstavby: 

1. Realizace spodní stavby – výkopové práce, provedení mikropilot, podkladní beton, 

vyvázání betonářské výztuže v základech, betonáž základů. 

2. Na pracovní ploše zřízené vedle stavby, spojení tří sousedních sloupů diagonálním a 

obvodovým ztužidlem po první montážní spoj a přivaření patních desek na sloupy       

(obr. 9.1). 

3. Vztyčení dvou těchto „trojsloupů“ na protilehlých stranách pomocí jeřábů a jejich 

zakotvení a vzájemné rozepření pomocí montážních rozpěr (obr. 9.2). Dokud nebudou 

sloupy řádně ukotveny a rozepřeny je nutné je mít zavěšené na jeřábu. 

4. Vztyčení a připojení dvou zbývajících sloupů. Po jejich připojení, demontáž rozpěr 

(obr. 9.3). 

5. Osazení nosníků spojujících protilehlé sloupy. Nosníky jsou předem svařeny do tvaru 

„hvězdice“ kterou zaujímají v konstrukci (obr. 9.4). 

6. Opakování bodů 3 – 5 na dalším montážním celku. 
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7. Montáže schodišťových celků, nosného roštu vyhlídkové plošiny, vaznic, střešního 

pláště, podlahy vyhlídkové plošiny, technologických zařízení a úprava přilehlého okolí 

stavby a přístupových cest. 

 

Obr. 9.1 Bod 2   Obr. 9.2 Bod 3 

 

Obr. 9.3 Bod 4   Obr. 9.4 Bod 5 
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10. VÝKAZ MATERIÁLU 

Výkaz materiálu je pouze přibližný, je získán z programu RFEM a obsahuje pouze nosné 

prvky použité ve výpočtovém modelu. 

Výkaz materiálu 

Název prvku Průřez Materiál 
Délka Hmotnost Povrch Objem 

[m] [kg/m] [kg] [m2] [m3] 

Sloupy 
RHS 

300x200x10 
Ocel 
S355 

288 73 20956 278 2,67 

Diagonální ztužidlo CHS 108x10 
Ocel 
S355 

307 24 7423 105 0,95 

Obvodové ztužidlo CHS 60,3x8 
Ocel 
S355 

152 10 1564 29 0,2 

Nosník spojující protileh. sloupy RHS 120x80x5 
Ocel 
S355 

142 14 2047 54 0,26 

Střešní nosník HEB 160 
Ocel 
S355 

38 42 1610 35 0,21 

Vaznice IPE 100 
Ocel 
S355 

116 8 940 47 0,12 

Schodišťový nosník HEB 160 
Ocel 
S355 

46 43 1978 43 0,25 

Schodnice RHS 140x80x4 
Ocel 
S355 

181 13 2346 78 0,3 

Rošt vyhlídkové plošiny víc profilů 
Ocel 
S355 

91 42 3843 59 0,49 

Celkem     1361   42707 728 5,45 

Tab. 10.1 Výkaz materiálu varianty 1 

11. POROVNÁNÍ VARIANT - ZÁVĚR 

11.1 Popis variant 

Vnější rozměry i tvar konstrukce je u obou variant shodný. Liší se pouze v konstrukci 

schodiště.  

U první varianty je schodiště vedeno po vnitřním obvodě pravidelného osmiúhelníku a 

vynášeno přes schodnice a schodišťové nosníky do vnějších sloupů. V tomto případě 
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vedení schodiště je z důvodu možné vertikální komunikace po tomto schodišti nutné 

vždy v každém patře vynechat jeden nosník spojující protilehlé sloupy. 

U druhé varianty je schodiště řešeno přidáním středového sloupu, kolem kterého je 

vedeno točité schodiště, kdy jednotlivé stupně jsou neseny malými nosníky IPE 80 přímo 

do středového sloupu. U této varianty je kolem točitého schodiště vytvořen svařený 

prstenec z ocelových profilů, ale v každém patře jsou vždy jen čtyřmi nosníky z osmi 

spojeny vnější sloupy se středním. Opět z důvodu možné vertikální komunikace po 

schodišti. 

 

Obr. 11.1 Perspektivní pohledy na nosnou konstrukci rozhledny, vlevo varianta 1 vpravo 

varianta 2 
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Obr. 11.2 Znázornění nosné části schodiště a propojení sloupů, vlevo varianta 1, vpravo 

varianta 2 

11.2 Architektonické a uživatelské porovnání 

Následující hodnocení je subjektivní, jedná se o názor autora práce. První varianta 

působí na pohled subtilnějším dojmem, schodiště nesené na vnějších sloupech působí 

elegantněji a je pohodlnější pro užívání díky jeho většímu poloměru zakřivení. 

Nevýhodou je jeho složitější konstrukce oproti točitému schodišti vedenému okolo 
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středového sloupu. Další nevýhodou první varianty je „ukousnutá“ část vyhlídkové 

plošiny právě schodištěm vedeným po obvodě. 

11.3 Konstrukční a statické porovnání 

Obě varianty byly posouzeny na mezní stav únosnosti programem RF – STEEL EC3 a 

vyhověly (viz. přílohy D3, D4). Při porovnání maximálních deformací sloupů při mezním 

stavu použitelnosti a charakteristické kombinaci nám maximální hodnota deformace u 

varianty 1 vyjde 32,0 mm  a u varianty 2 24,6 mm. 

  

Obr. 11.3 Porovnání deformací sloupů, vlevo varianta1, vpravo varianta 2 

Z

XY

12.8

32.0

IzometrieGlobální deformace u [mm]

KV6 : MSP - charakteristická

Max u: 32.0, Min u: 0.0 mm

Z

XY

24.6
13.1

IzometrieGlobální deformace u [mm]

KV2 : MSP - charakteristická

Max u: 24.6, Min u: 0.0 mm
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A porovnání výkazu materiálu: 

Výkaz materiálu 

Varianta 
Délka prvků Hmotnost prvků Povrch Objem 

[m] [kg] [m2] [m3] 

1 1361 42707 728 5,45 

2 1496 43646 671 5,56 

Tab. 11.1 Porovnání celkového výkazu materiálu obou variant 

11.4 Vyhodnocení 

Druhá varianta je dle výpočtu v programu RFEM stabilnější, ovšem z výkazu materiálu 

můžeme usuzovat, že bude nákladnější a první varianta je esteticky a uživatelsky 

hodnotnější. Varianta první byla vybrána k podrobnému zpracování. 

 

Obr. 11.3 Vizualizace rozhledny 3 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Latinská písmena 

A průřezová plocha 

As plocha šroubu účinná v tahu 

bref šířka prvku 

B2 součinitel odezvy pozadí 

aw účinná výška svaru 

Aw průřezová plocha stojny 

b šířka průřezu 

c vzdálenost kraje efektivní plochy od hrany průřezu sloupu 

cf součinitel síly 

cscd součinitel konstrukce 

Cdir součinitel směru 

Ce součinitel expozice 

CmLT součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmz součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
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C0(z) součinitel orografie 

Cpe,10 součinitel tlaku větru 

Cr(z) součinitel drsnosti terénu 

Cseason součinitel ročního období 

d jmenovitý průměr šroubu 

d0 průměr otvoru pro šroub 

E modul pružnosti v tahu, tlaku 

e rozměr pro výpočet oblastí pro zatížení podélným větrem 

e excentricita 

e1 vzdálenost šroubu od kraje 

e2 vzdálenost šroubu od kraje 

E0,05 hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti 

Fb,rd návrhová únosnost šroubu v otlačení 

fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fjd návrhová pevnost betonu ve spáře 

Fed návrhová působící síla 

Ft,rd návrhová únosnost šroubu v tahu 

fu mez pevnosti 

fub mez pevnosti materiálu šroubu 

fy mez kluzu 



Jan Hanáčík Technická zpráva VUT v Brně, FAST 2015 

 
 

 
 
 
 
  Str. 33 
 

f(zs, n1) bezrozměrná frekvence 

Fv,rd návrhová únosnost šroubu ve střihu 

h výška průřezu 

It moment setrvačnosti v kroucení 

Iv intenzita turbulence větru 

Iw výsečový moment setrvačnosti 

iy poloměr setrvačnosti k ose y 

Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y 

iz poloměr setrvačnosti k ose z 

Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z 

kc součinitel vzpěrnosti 

kj součinitel koncentrace 

kp součinitel maximální hodnoty 

kr součinitel terénu 

kw součinitel vzpěrné délky 

kyy součinitel interakce 

kyz součinitel interakce 

kzy součinitel interakce 

kzz součinitel interakce 

Lcr,t vzpěrná délka při vybočení zkroucením 

Lcr,y vzpěrná délka kolmo k ose y 
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Lcr,z vzpěrná délka kolmo k ose z 

leff efektivní délka 

Lw délka svaru 

L(zs) Měřítko délky turbulence v referenční výšce 

me ekvivalentní hmotnost 

Mc,rd návrhová únosnost v ohybu 

Med návrhový ohybový moment 

Mel,rd návrhová elastická únosnost v ohybu 

Mpl,rd návrhová plastická únosnost v ohybu 

n1 základní vlastní frekvence konstrukce 

n počet střihových rovin, počet prvků 

Nb,rd vzpěrná únosnost  

Ncr kritická síla 

Nt,rd návrhová únosnost v tahu 

p1 rozteč ve směru síly pro ocel 

p2 rozteč kolmo ke směru síly pro ocel 

qp(z) maximální hodnota dynamického tlaku větru 

R výslednice sil 

R2 rezonanční část odezvy 

Re Reynoldsovo číslo 

s charakteristická hodnota zatížení sněhem 
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sk základní tíha sněhu 

sL(zs, n1) výkonová spektrální hustota 

V objem 

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 

Ved návrhová smyková síla 

vm střední rychlost větru 

Vpl,rd plastická smyková únosnost 

w tlak větru 

Wel,y elastický modul průřezu k ose y 

Wel,z elastický modul průřezu k ose z 

Wpl,y plastický modul průřezu k ose y 

Wpl,z plastický modul průřezu k ose z 

z0 parametr drsnosti terénu 

z0,II parametr drsnosti terénu 

z výška nad zemí 

zmin minimální výška 

zs referenční výška 

Písmena řecké abecedy 

 součinitel 

1 součinitel imperfekce 

LT součinitel imperfekce pro klopení 
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j součinitel vlivu podlití 

βw korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 

 logaritmický degrement útlumu 

a aerodynamický útlum 

𝛾𝑀0  dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

𝛾𝑀1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

𝛾𝑀2 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

 součinitel plnosti 

𝜆𝑦 poměrná štíhlost k ose y 

𝜆𝑧 poměrná štíhlost k ose z 

𝜆𝐿𝑇 poměrná štíhlost při klopení 

 součinitel tření 

𝜇𝑐𝑟 bezrozměrný kritický moment 

𝜇𝑖 tvarový součinitel zatížení sněhem 

 frekvence přech. s kladnou směrnicí 

𝜌 měrná hmotnost vzduchu 

𝜎 normálové napětí 

𝜎𝑚,𝑑 návrhové napětí v ohybu 

𝜏 smykové napětí 

𝜒𝐿𝑇 součinitel klopení 

𝜒𝑦 součinitel klopení k ose y 
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𝜒𝑧 součinitel klopení k ose z 

𝜓𝑖 kombinační součinitel zatížení 

𝜓𝑖𝑐𝑒 součinitel pro zmenšení padesátileté doby návratu zatížení námrazou na tříletou 

dobu návratu 

Seznam příloh 

D1 Statický výpočet 

D2 Výkresová dokumentace 

 01 Pohled 

 02 Půdorysy 

 03 Detaily 

 04 Kotevní plán 

D3 Statický výpočet varianta 1 (výstup RFEM) 

D4 Statický výpočet varianta 2 (výstup RFEM) 

D5 Návrh a posouzení kloubové patky (výstup FIXPERIENCE) 

 

 

 


