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V anketě Dřevěná stavba roku 2016, pořádané Nadací dřevo pro život, 
byla vítězem kategorie Realizované dřevěné konstrukce vyhlášena 
17. 3. 2016 ve Křtinách unikátní stavba s názvem Stezka v oblacích, 
kterou na tento post nominovala nejen široká veřejnost, ale i odborná 
porota (viz DM 5/2016). O necelý týden později 23. 3. 2016 pak 
tato stavba, která zatím nemá obdoby jak u nás, tak v celé střední 
Evropě, zaujala také několik stovek účastníků 20. ročníku odborného 
semináře Dřevostavby ve Volyni. A to nejen z hlediska konstrukce, 
ale i tím, jak se rodila a navzdory nelehkým podmínkám a časové 
tísni byla postavena pouze na základě architektonické vize během 
necelých sedmi měsíců po zhruba čtyřměsíční projektové přípravě.

Kromě výhledu na kilometry daleko 
uspokojí také milovníky adrenalinu
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Výše zmíněná Stezka v oblacích vyrostla 
v období 15. 4. – 30.10. loňského roku 
na Ústecko-Orlicku na Dolní Moravě pod 
Králickým Sněžníkem v nadmořské výš-
ce 1116 metrů n. m. Jak napovídá již 
její název, jedná se o stavbu vyhlídkové 
stezky, která se vypíná do výšky 58,5 
metru nad okolním svažitým terénem 
a již z několika kilometrů jasně dominu-
je hřebenu Slamníku. Nachází se poblíž 
chaty Slaměnka nedaleko horní stanice 
lanovky Sněžník, provozované stejno-
jmennou akciovou společností Sněžník, 
která výstavbu stezky iniciovala a finan-

covala. Architektonický návrh stavby, jejíž 
vrchol nabízí nezapomenutelný výhled na 
celý masiv Králického Sněžníku s maleb-
ným údolím řeky Moravy a v dálce pak 
i na hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch 
a Krkonoše, pochází z dílny brněnské 
společnosti Fránek Architects s.r.o. zná-
mého architekta Zdeňka Fránka. Jeho 
ideovou myšlenkou bylo umožnit náv-
štěvníkům zažít intenzivní pocit pobytu 
v mracích a přitom jim kromě pohledu 
do krajiny zprostředkovat i nějaký dal-
ší zážitek. Pro milovníky dobrodružství 
a zábavy proto do objektu stezky začle-

nil i několik atrakcí, jako tobogán, sítě, 
hnízda apod. Po architektonické stránce 
je stezka řešena tak, aby co nejméně 
narušovala okolí, k čemuž bylo třeba 
v maximální míře použít materiály, jako 
je dřevo, co nejtransparentnější zábrad-
lí a jen v nejnutnější míře kovové kotvicí 
prvky. Úkolem splnit výše uvedené po-
žadavky architekta a investora byla na 
základě výběrového řízení pověřena spo-
lečnost TAROS NOVA z Rožnova pod 
Radhoštěm, která počínaje 5. lednem 
loňského roku začala pracovat na zhoto-
vení realizační dokumentace a následně 

Unikátní Stezka v oblacích na Dolní Moravě nabízí návštěvníkům výhled v okruhu několika kilometrů
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na projektu a od již zmíněného 15. dub-
na započala coby generální dodavatel 
i s vlastní realizací stavby.

Technická řešení

Prvořadým úkolem realizační firmy, od 
kterého se podle jejího jednatele Radka 
Ondrucha odvíjely veškeré projektové 
práce i samotný průběh realizace, bylo 
najít vhodné statické řešení. Konstrukci 
bylo nutno navrhnout tak, aby byla v da-
ném terénu smontovatelná a současně 
přenesla i extrémní zatížení, které v této 
horské lokalitě může nastat. „Vítr v dané 
lokalitě může v nárazech dosahovat 
rychlosti až 160 km/h a navíc je kon-
strukce silně exponovaná i vůči námra-
ze. Cílem bylo také v maximální možné 
míře zachovat vizi architekta a navrhnout 
konstrukci co nejsubtilněji,“ konstatuje 
Radek Ondruch s tím, že pro statickou 
a dynamickou analýzu byl proveden pod-
robný 3D výpočtový model v softwaru 
využívající metodu konečných prvků.
Stěžejním architektonickým prvkem, 
tvořícím současně i hlavní nosnou kon-
strukci stavby, jsou tři věže o výškách 
58, 50 a 44 m. Půdorysný tvar věží tvoří 
rovnostranný trojúhelník o délce strany 
10 m, přičemž všechny tři věže pak tvoří 
rovněž rovnostranný trojúhelník se vzá-
jemnou vzdáleností 30 m. Věže jsou sta-
ticky řešeny jako příhradová konstrukce 
s kloubovými styčníky, tvořená převážně 
lepenými dřevěnými sloupy a ocelovými 
diagonálami. Ukotvení věží do základo-
vých patek je provedeno pomocí 24 
kusů závitových tyčí o průměru 64 mm, 
při hloubce mikropilot až 12 m. Nejvyšší 
věž je tvořena deseti moduly o výšce cca 
5 m a je na ní umístěn nástup na tobo-
gán, ukončení lávky (tzv. kapka – viz 
dále) a mimo to je k ní upevněno také 
točité únikové schodiště s vlastní oce-
lovou konstrukcí. Všechny tři věže jsou 
v horní úrovni ztuženy tzv. prstencem, 
který propojuje jednotlivé věže a tvoří 
nakloněnou rovinu respektující výšky 
jednotlivých věží. Prstenec tvoří prosto-
rovou příhradovou konstrukci dřevo-ocel 
s průřezem ve tvaru trojúhelníku.
Kvůli velkému zatížení věží je spodní část 
každé z nich (celkem 4 moduly) vytvořena 
z ocelových svařovaných profilů 250x10 
mm, obložených modřínovými fošnami 
o tloušťce 60 mm. Diagonály a horizon-
tály jsou vyrobeny z válcovaných profilů 
kruhového průřezu o dimenzi 177,8x10 
mm. Zbývající horní část věží je již celá 
z lepeného lamelového dřeva s ocelo-
vými styčníky, do kterých jsou kotveny 
ocelové vzpěry a táhla pro vynesení lávky. 

Stěžejním architektonickým prvkem 
stavby jsou tři věže ztužené v horní čás-
ti tzv. prstencem, tvořícím prostorovou 
příhradovou konstrukci

…a první 4 moduly jsou vytvořeny z ocelových svařovaných profilů obložených modří-
novými fošnami

Každá věž je do základových patek ukotvena pomocí 24 kusů závitových tyčí o prů-
měru 64 mm, při hloubce mikropilot až 12 m…
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Jednotlivé styčníky jsou řešeny pomocí 
ocelových žiletek, které jsou zapuštěny 
do dřevěných lepených prvků o maxi-
mální dimenzi 600/600 mm a propoje-
ny ocelovými svorníky a kolíky. Vzpěry 
a svislice jsou kotveny do ocelových 
styčníků pomocí čepů, trubkové hori-
zontály a mezilehlé vzpěry jsou kotveny 
pomocí skupiny šroubů. Montážní propo-
jení rohových sloupů jednotlivých věží je 
mezi moduly provedeno přes styčníkové 
desky, navzájem propojenými pomocí 
vysoko-pevnostních šroubů. Veškeré 
ocelové prvky jsou povrchově upraveny 
žárovým zinkem a dřevěné pohledové 
prvky transparentní impregnační lazurou.
Kolem věží se vine pěší lávka ze žárově 
zinkované oceli se smrkovou podlahou. 
Její nosná konstrukce, převážně oce-
lová příhradová, je zavěšena nebo po-
depřena na věžích. Příčný tvar příhrady 
tvoří rovnoramenný trojúhelník o výšce 
1,2 m a šířce 2,5 m. Lávka je dělená 
na 46 montážních dílců, které jsou mezi 

Lávka vinoucí se kolem věží je složená ze 
46 montážních dílů a je převážně tvoře-
ná ocelovou příhradovou konstrukcí 
zavěšenou nebo podepřenou na věžích

Stezka je ukončena tzv. kapkou, vykonzolovanou asi 11 m nad údolím a vypletenou sítí

Milovníkům adrenalinových zážitků je kromě kapky určen také síťový rukáv a 101 m dlouhý tobogán
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sebou propojeny pomocí třecích spojů 
se šrouby pevnostní třídy 10.9. Lávka je 
podepřena 202 vzpěrami a konzolami 
a je zavěšena na 43 kusech systémo
vých táhel. Zábradlí je zhotoveno kom
binací dřevěných prvků a nerezové sítě.
Dřevěné nosné prvky stezky jsou vy
robeny z lepeného lamelového modří
nového dřeva pevnostní třídy GL24h. 
Typový spojovací materiál a typové prv
ky jsou zhotoveny ze stavebních ocelí 
podle příslušných norem s pevností 8.8 
a 10.9. Veškeré ocelové prvky jsou vy
robeny z oceli S355, systémová táhla 
z oceli S460.

Pohled na dokončenou stavbu

Po cestě vzhůru k vrcholu stezky je nutné 
překonat vzdálenost 750 m a výškové 
převýšení 38 m. Lávka je konstruována 
tak, aby byla celoročně přístupná i pro 
kočárky a invalidní vozíky. Celá stavba 
se skládá z několika funkčních celků. 
Prvním z nich je 111 m dlouhý přístupový 
chodník, který se vine mezi stromy v prů
měrné výšce cca 30 cm nad zemí. Je 
tvořen podélnými smrkovými hranoly za
loženými na zemních vrutech a podlahou 
ze smrkových fošen. Tento chodník je 
napojený na 18,5 m dlouhý a 11,5 m 
široký vstupní objekt, jehož půdorys 
vychází z tvaru elipsy, který slouží jako 
prodejna lístků a reklamních materiálů 
včetně půjčovny obutí v zimních měsí
cích. Je založený na ocelové konstrukci 
a zhotovený jako dřevostavba se sendvi
čovou konstrukcí obvodových stěn. Na 
vstupní objekt pak navazuje již samotná 
vyhlídková trasa, vinoucí se kolem třech 
věží. Stezka je ukončena tzv. kapkou, 
která je vykonzolována přibližně 11 met
rů nad údolí. Odvážlivci z řad návštěvníků 
mohou v tomto místě, kromě výhledu na 
celý masiv Kralického Sněžníku, využít 
i adrenalinovou atrakci – tzv. odpočin

kovou síť napnutou ve volném prostoru 
kapky. „Milovníci adrenalinových zážitků 
mohou mimo to ještě prolézt síťový rukáv, 
propojující dvě úrovně lávky, anebo si 
zkrátit cestu dolů unikátním 101 m dlou
hým nerezovým tobogánem,“ doplňuje 
Radek Ondruch s tím, že stezka je kon
strukčně dimenzována pro 4000 lidí, 
v závislosti na jejich rovnoměrném roz
ložení a vhodných klimatických podmín
kách a odolá vichřici o síle až 200 km/h.

Stezka odvahy a sebepoznání

Stavba Stezky v oblacích, na kterou bylo 
spotřebováno 280 m3 betonu, 380 tun 
oceli, 550 m3 modřínového a smrko
vého dřeva a 40 tis. kusů spojovacího 
mate riálu (kolíky, svorníky a šrouby), byla 
podle jednatele pro společnost TAROS 
NOVA nejprve velkou výzvou, ale po
stupně přerostla v pomyslnou stezku 
odvahy a sebepoznání. Prověřila nejen 
všechny lidi zúčastněné na její výstav
bě, ale přinesla i jiný druh stavění, než 
s jakým se firma za bezmála 16 let své 
existence a účasti na řadě netypických 
projektů dosud setkala. Stezkou odvahy 
se stala již při rozhodnutí firmy účastnit se 
výběrového řízení a stanovení ceny za
kázky, pro které měla k dispozici jen vizi 
architekta a jednoduchý model budoucí 

stavby a na jehož základě pak následně 
celou stavbu projektovala a místo původ
ně předpokládaného týmu čtyř statiků 
musela nakonec povolat až 11 statiků. 
Další kus odvahy si pak vyžádala vlastní 
realizace počínaje přípravou staveniště 
v nadmořské výšce cca 1100 m n. m., 
kam bylo třeba dopravit z okresní zpev
něné komunikace v nadmořské výšce 
540 m n. m. po 16 km dlouhé lesní 
nezpevněné cestě nejprve speciální 
sestavu věžového jeřábu MB 2043 se 
100t zátěží a 44 m dlouhým výložníkem 
a později speciální z Holandska vypůjče
nou montážní plošinu o hmotnosti 38 t 
a s pracovní výškou koše takřka 52 m. 
A to vše bez možnosti kácet okolní stro
my, což se týkalo i samotného postavení 
jeřábu na ploše vybudované v lesním po
rostu. Pomyslným vrcholem cesty k se
bepoznání pak byla vlastní montáž kon
strukce, která z důvodu nutnosti dodržet 
dodací termín (30. 10. 2015) probíhala 
s výjimkou velkých větrů nepřetržitě za 
každého počasí ve dne i v noci. 
„Zde je na místě vyjádřit náš velký ob
div všem zúčastněným lidem a zejména 
montážníkům, kteří nezřídka pracovali 
takříkajíc v podvěsu na lanech a s čelo
vými svítilnami na přilbách,“ uvedl Radek 
Ondruch v závěru prezentace Stezky 
v oblacích na volyňském semináři.

Součástí celoročně otevřené stezky je ještě vstupní objekt ve tvaru lodičky

Kam se při montáži nedostaly mechanismy, tam vypomohli specialisté zavěšeni na lanech


