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Statický posudok  
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Počet strán:   4 

Počet odovzdávaných vyhotovení: 6 

 

Prílohy: 

- Statický výpočet  

o Návrh a posúdenie tvaru a profilov haly 

o  Návrh a posúdenie základových pätiek 
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1.0 ÚVOD: 

Statická časť projektovej dokumentácie je vypracovaná na základe ústnej objednávky 

projektanta stavby ing. Rastislava Slodičáka, Levoča.   

 

1.1 POUŽITÉ PODKLADY A NORMY: 

a) Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie, spracovateľ Ing. 

Rastislav Slodičák, Levoča. 

b) STN EN 1990 Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd. 

Základné ustanovenia pre zaťaženie a účinky. 

c) Súbor noriem STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií 

d) Súbor noriem STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií 

e) Súbor noriem STN EN 1993 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

f) STN 73 1001 Zakladanie stavieb - Základová pôda pod plošnými základmi 

g) STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií 

h) STN 73 14 01 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

 

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 

Projektová dokumentácia rieši prístrešok pre systém triedeného zberu 

komunálneho odpadu. Prístrešok je prízemnou priehradovou neopláštenou 

stavbou s nízkou sedlovou strechou. Sklon strechy 11°, krytina prelamovaný plech. 

Z troch strán sú navrhnuté betónové protipožiarne steny výšky cca 2 – 2,5 m. 

Základy pod stĺpy pätkové, pre požiarne steny pásové.  

 Základný priečny nosný systém haly pozostáva z 2 stĺpov a priehradového 

väzníka.  Štítové steny sú kvôli stuženiu zostavené z 3 stĺpov a dvojpoľového 

priehradového väzníka. Osové vzdialenosti stĺpov sú v priečnom smere 10,34 m, 

resp. 5,17 m v štítových stenách. V pozdĺžnom smere je priečne nosný systém 

rozvrhnutý po 4,5 m osových vzdialenostiach (celkom 7x 4,5 m).  

Tvar prístrešku je vykreslený v architektonicko - stavebnej časti dokumentácie. 

2.0 POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ: 

 

2.1 ZÁKLADY: 

            Pre stavbu nebol urobený inžiniersko geologický prieskum. Pre návrh 

základov sa predpokladá hlinité podložie pevnej až tuhej konzistencie. Základové 

pätky a pásy budú spolu betónované do nezapažených rýh so základovou škárou 

v nezamŕzajúcej hĺbke. Pätky dvojstupňové pôdorysného rozmeru dolného stupňa 

1,2 x 1,2 m, horného 0,7 x 0,7 m. Výška dolného stupňa 0,8 m, horného 0,5 m. 

Pásy pod železobetónové steny šírky 0,6 m. Pred betonážou je potrebné do pásov 

osadiť prepojovaciu kotevnú výstuž stien.  

Betón základov triedy C20/25. Pre kotvenie stĺpov budú použité lepené kotvy. 

Výstuž stien a kotvenie stĺpov bude predmetom ďalšieho stupňa dokumentácie. 

Základové pätky boli posúdené statickým výpočtom s uvažovaním vyššie 

uvedeného podložia bez vplyvu spodnej vody.  

 

2.2 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE: 

           Protipožiarne steny hr. 300 mm budú liate do debniacich tvárnic DT30. 

Výstuž stien v dvoch radoch ØR10 mm. Zvislá 4 ks/tvárnica, vodorovná 2 ks do 

každej ložnej škáry. Betón triedy C20/25. Rozmiestnenie výstuže bude predmetom 

ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
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2.3 KONŠTRUKCIE NOSNÉHO SKELETU PRÍSTREŠKU: 

Tvar prístrešku je zrejmý z výkresov stavebnej časti projektu a statických schém 

v priloženom výpočte. 

           Konštrukciu priečnych väzieb tvoria oceľové stĺpy a priehradové väzníky. 

Stĺpy z TR Ø168,3/8 mm. Kotvenie k základovým pätkám lepenými kotvami cez 

kotevné platne hr. min. 15 mm. Uvažuje sa kĺbové uloženie stĺpov.  

           Väzníky sú zvarené z dolnej pásnice profilu TR Ø108/5, hornej pásnice TR 

Ø152,4/5 a diagonál TR Ø44,5/4. Horná pásnica prečnieva za uloženie na stĺpoch. 

Osová výška väzníkov 1,140 m. V mieste styku obidvoch pásnic je uloženie na 

stĺpy zosilnené príložným plechom (obojstranne) 350/12 mm.  

   Zvislé stuženie v hrebeni zložené z priehradových stužiacich pásov zvarených 

z profilov: 

- horná pásnica 2x U120 mm 

- dolná pásnica 2x L50.4 mm   

- diagonály 2x L30.4 

 

                      Stuženie stien dvojicou profilov 2x L60.6 mm.  

                      Okapové stuženie priehradové zložené z profilov: 

- pozdĺžniky 2x L65/6 

- diagonály 2x L50/4 

                      Vodorovné vetrové stuženie v rovine strechy zložené z profilov 2x L65/6 

- diagonály 2x L50/4 

 

 

2.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: 

           Nosný systém strechy tvoria pozdĺžne krokvy z drevených hranolov profilu 

140/160 mm a prelamovaného plechu Lindab, alt. Ruukki T-35 B hr. 0,5 mm. 

Systém kotvenia krokiev (väzníc) a plechu bude predmetom ďalšieho stupňa 

dokumentácie.  

 

3.0 POSÚDENIE NAVRHOVANÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ: 

 

3.1 ZÁKLADY: 

Statickým výpočtom sú posúdené najviac zaťažené pätky konštrukciou prístrešku 

– výber z vonkajšieho radu pätiek.  

Navrhovaný tvar pätiek vyhovuje. 

 
 

 

3.2 OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTREŠKU: 

   Konštrukcia je posúdená statickým výpočtom. Statická schéma výpočtu 

priestorová s kĺbovým uložením stĺpov. Zaťaženie snehom pre snehovú oblasť III. 

– sk = 1,5 kN/m2 a vetrom pre vetrovú oblasť II. vb = 26,0 m/s.  

 

Navrhované prvky VYHOVUJÚ – len pre neopláštený prístrešok so 

započítaným účinkom železobetónových protipožiarnych stien výšky 2,0 m.. 



Stavba:      Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu – PRÍSTREŠOK 

Miesto:     Dolná Streková                                                                                                          Stupeň: DSP 

Investor:   Obec Dolná Streková                                                                                                Časť: Statický posudok 

Vypracoval: Ing. Jozef Kováč, Predmestie 47, 054 01 Levoča 

Tel.: 053/4511791, mob. 0907 283858 

4  

4.0 ZÁVER: 

Nosná konštrukcia navrhovaného prístrešku vyhovuje podmienkam pre 

priemyselnú výstavbu. 

Pre realizáciu stavby odporúčam vypracovať kompletnú realizačnú statickú 

dokumentáciu, prípadne výrobnú dokumentáciu prvkov prístrešku so zohľadnením 

výrobných možností dodávateľ stavby. Vo výrobnej dokumentácií budú doriešené všetky 

spoje, kotvenia a detaily konštrukcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


