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 1  Úvod 

Predmetom projektu je novostavba rekreačného objektu s drevenou nosnou konštrukciou 

hornej stavby na oceľovom mobilnom podvozku názvom Kolodom 1. Predkladaná správa opisuje 

nosnú konštrukciu pre účely realizácie stavby. Projekt obsahuje podrobný statický výpočet, návrh 

prípojov a podrobnú výkresovú dokumentáciu. Podklady pre vypracovanie projektu dodal Ing. arch. 

Tomáš Mrva. V projekte sa neuvažuje s odolnosťou drevených nosných prvkov pri požiari.  

 2  Použité materiály 

• Konštrukčná oceľ EN 10025-2 - S235 

- (gsteel = 78,5 kN.m-3) – nosná konštrukcia podvozku 

• Konštrukčné drevo EN 338 - C24 

- (gtimber = 4,2 kN.m-3) – nosná konštrukcia hornej stavby 

• Spojovací materiál 

- Bova, Rothoblaas – podľa výkresovej dokumentácie 

 

POZNÁMKA: Typ materiálu pre konkrétne prvky je uvedený v príslušnej výkresovej dokumentácii. 

 3  Stručný popis stavebných objektov 

 3.1  Všeobecná časť 

 

Predmetom statického posudku je návrh a posúdenie nosných konštrukcií stavebného 

objektu „Kolodom 1“ na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona – 

Zákon č. 50/1976 Zb. § 43d ods. 1 písm. a) v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti 

(t. j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle EC 1990  Zásady 

navrhovania. Jedná sa o novostavbu rodinného domu.  

Kolodom 1 

Objekt kolodomu je samostatne stojaca konštrukcia, ktorá tvorí jeden dilatačný celok. 

Pôdorys rodinného domu je obdĺžnikového tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie 

sú 11,31 m x 3,66 m.  

Objekt poskytuje priestory pre plochy pre domáce aktivity a obytné účely. 

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť 

navrhnutej koncepcie objektu. Navrhnutá stavba je technicky reálna. 
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 4  Konštrukčné riešenie nosného systému 

 4.1  Podvozok 

 

Oceľová konštrukcia podvozku bola z pôvodnej priehradovej konštrukcie prepracovaná na 

plnostennú. Vzhľadom na malú statickú výšku nosníka bola priehradová konštrukcia neefektívna, 

vykazovala veľké deformácie v štádiu transportu. Plnostenná konštrukcia bola vytvorená 

z valcovaného profilu IPE 300, ktorá bude pospájaná priečnikmi z rovnakých profilov. V miestach 

priečnikov budú umiestnené budúce dočasné a trvalé podpery.  

Základný koncept oceľovej konštrukcie bol spracovaný pre tri zaťažovacie situácie: 

Transport – stav s vlastnou tiažou drevenej konštrukcie a podvozku a so základným 

minimálnym vybavením. Ide o mimoriadny stav prepravy, t.j. naloženia na prepravné vozidlo 

a manipuláciu na pozemku. V tomto stave nemôže dôjsť k zaťaženiu vetrom ani snehom. Podpery 

sú iba kolesá. 

Short-parking – stav krátkodobého parkovania, keď sa popri kolesách aktivujú aj dve dvojice 

krajných rektifikovateľných podpier. V tomto stave je uvažované s minimálnym vybavením objektu 

a s redukovaným zaťažením vetrom a bežným zaťažením od snehu. 

Fix-parking – stav definitívneho, trvalého parkovania. Uvažuje sa s vypustením kolies 

a aktivácia štyroch dvojíc rektifikovateľných podpier. V tomto stave môže dôjsť k maximálnemu 

možnému využitiu vnútorného priestoru. Plné zaťaženie vetrom je možné uvažovať iba vtedy, ak 

bude objekt v podperných bodoch pripojený na balast, ako napríklad betónové základové pätky 

s rozmermi 0,6x0,6x1m.  

 

Hlavné aspekty pri návrhu podvozku boli: 

 

Kolesá boli uvažované ako pružné podpery, pričom pružinové konštanty boli odhadované 

podľa možného stlačenia pneumatík. Pružné podpery mali veľký význam v prvom štádiu výpočtu – 

Transport – keď zabezpečili lepšie rozdelenie zaťaženia na jednotlivé kolesá.  

 

Deformácie podvozku a celej konštrukcie, keďže sa v tomto stave správa ako obojstranná 

konzola. Z toho dôvodu bolo uvažované iba s nevyhnutnými premennými zaťaženiami. 
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 4.2  Podlahový rošt (platforma) 

 

Konštrukciu podlahového roštu budú tvoriť drevené nosníky s prierezmi 80/150 mm vo 

vzájomných osových vzdialenostiach 625mm. Platforma bude pozostávať zo štyroch modulov, ktoré 

budú pripravené vopred tak, že sa na dolný povrch modulu pripojí spodná ochranná doska a modul 

sa následne otočí na oceľový podvozok a prikotví sa uholníkmi. Moduly budú mať svoje rozmery 

vopred určené navarenými plechmi na podvozku. Jednotlivé moduly budú navzájom pospájané 

skrutkami. V pozdĺžnom smere budú moduly pospájané priebežným bočným nosníkom a skrutkami. 

Moduly budú v miestach vnútorných stien doplnené výstuhami. Moduly budú z hornej strany 

opláštené OSB doskou, ktorá bude k dreveným profilom klincovaná rebierkovými klincami každých 

najmenej 100 mm. OSB doska bude zabezpečovať vodorovnú tuhú rovinu podlahy.  

 

 4.3  Zvislé nosné konštrukcie 

 

Stenové elementy budú tvorené stĺpikmi s prierezmi 50/100 mm vo vzájomných osových 

vzdialenostiach 500 mm. Stĺpiky a nosníky budú vzájomne spojené uholníkmi, klincami a skrutkami. 

Stabilitu stien vo svojej rovine budú zabezpečovať veľkoplošné preglejky s hrúbkou 15 mm 

montované z vnútornej strany objektu. Preglejky budú ku každému stĺpiku a nosníku kotvené 

pomocou rebierkových klincov s priemerom 2,5 mm každých 40 mm. Preglejky budú mať šírku takú, 

aby prechádzali najmenej cez 2 polia stĺpikov. Nadpájanie preglejok bude vždy v mieste stĺpika.  

K stabilizácii stĺpikov obvodových stien z ich rovín bude prispievať aj fasádny rošt. 

Vnútorné nosné steny budú mať preglejky z oboch strán. Stenové elementy budú na svojich 

koncoch pripojené na účinky ťahových síl pomocou dierovaných pásovín a klincov. V poliach budú 

steny k platforme kotvené pomocou skrutiek.  

Stenové elementy budú mať po obvode vencové nosníky s prierezmi 100/180 mm.  

 

 4.4  Nosná konštrukcia strechy 

 

Hlavnými nosnými prvkami strechy budú priečne nosníky s rozpätím 3,7 m vo vzájomných 

vzdialenostiach 750 mm. Nosníky budú kotvené k vencovým nosníkom stien. Na nosníky bude 

uložená konštrukčná väznica a na nej budú ležať krokvy s prierezmi 2x50/150 mm. Krokvy budú 

obopínať nosníky, budú zabezpečovať tvar strechy. Krokvy budú z hornej strany stabilizované 

zavetrovacími pásovinami, ktoré musia byť aktivované predpätím a pripojené ku každej krokve 

rebierkovými klincami. Z dolnej strany budú zabezpečené veľkoplošnými preglejkami, ktoré sa k nim 

budú pripájať klincami s priemermi 2,5 mm každých 40 mm.  
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 4.5  Poznámky 

 

Objekt musí byť opatrený vhodným hydroizolačným, parotesným a vzduchotesným 

systémom, ktoré sa musia vyhotoviť v súlade s detailami nosnej konštrukcie. 

Komínové teleso a kachľovú pec odizolovať nehorľavou tepelnou izoláciou od drevených 

prvkov.  

 

 5  Riešenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti 

bezpečnosti práce a povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Zo strany zhotoviteľa 

stavebných prác je nutné zabezpečiť u všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby  

dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dodržiavanie vyhlášky č. 

374/1990 Zb., ktorá určuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

príprave a realizácii stavby. 

 6  Idealizácia konštrukcií 

Konštrukcia ako celok, poprípade jej konštrukčné prvky, boli analyzované na  výpočtových  

MKP modeloch. Rozmerové parametre modelov, boli prevzaté z digitálnej projektovej dokumentácie 

objektu. 

Prútové prvky (nosníky a stĺpy) sú modelované 3D nosníkovými elementmi.  

Staticko-dynamická analýza navrhovaných konštrukcií má preukázať reálnosť 

predkladaného návrhu a posúdiť hlavné nosné konštrukčné prvky na účinky kritických – 

rozhodujúcich kombinácií zaťažení. 
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 7  Zaťaženia 

 7.1  Uvažované zaťaženia a ich parciálne súčinitele 

Uvažované stále zaťaženia a ich parciálne súčinitele 

- vlastná tiaž nosných častí gG = 1,35 
- vlastná tiaž nenosných častí gG = 1,35 
- zaťaženia zemným tlakom gG = 1,35 

Uvažované premenné zaťaženia a ich parciálne súčinitele 

- úžitkové zaťaženia budov gQ = 1,50 
- zaťaženia snehom gQ = 1,50 
- zaťaženia vetrom gQ = 1,50 

 

 7.2  Stále zaťaženia 

Vlastná tiaž nosných častí 

POZNÁMKA: Stále zaťaženia od tiaže nosných prvkov konštrukcie sú vygenerované automaticky 

pomocou výpočtového programu na základe navrhnutých rozmerov nosných prvkov konštrukcie a ich 

skutočných objemových tiaží v závislosti od materiálu. 

 

Vlastná tiaž nenosných častí 

Skladby určil objednávateľ 

 

Tab. 1: Skladba strechy 

Názov vrstvy Hrúbka Objemová tiaž 
Plošná 

tiaž 

[mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Krytina plechová 0,8 75 0,060 

Štrukturovaná rohož z polyamidu s paropriepustnou 
fóliou       

OSB doska 22 6,5 0,143 

Kontralatovanie, prevetrávaná vzduchová medzera 25 4,2 0,008 

Poistná hydroizolácia - difúzna membrána 0,2 12 0,002 

Krokvy 80/150mm 
á830mm + tepelná 

izolácia mäkká 

Krokvy* 150 4,2 * 

Tepelná izolácia 150 0,5 0,075 

Parozábrana - hliníková fólia 0,2 20 0,004 

Rošt 40/60mm á625mm 40 4,2 0,016 

Preglejka, alebo drevený obklad 15 5 0,075 

 SPOLU Σ gk 0,38 
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Tab. 2: Skladba steny (z exteriéru) 

Názov vrstvy Hrúbka Objemová tiaž 
Plošná 

tiaž 

[mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Zvislý drevený obklad 25 4,2 0,105 

Drevený fasádny rošt 25 4,2 0,011 

Poistná hydroizolácia - difúzna membrána 1 12 0,012 

Stĺpiky 50/100 á0,6m + 
tepelná izolácia 

Stĺpiky* 100 4,2 * 

Tepelná izolácia 100 0,5 0,050 

Preglejka 15 5 0,075 

 SPOLU Σ gk 0,25 
 

Tab. 3: Skladba vnútornej steny 

Názov vrstvy Hrúbka Objemová tiaž 
Plošná 

tiaž 

[mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Preglejka 15 5 0,075 

Stĺpiky 50/100 á0,6m + 
tepelná izolácia 

Stĺpiky* 100 4,2 * 

Tepelná izolácia 100 0,5 0,050 

Inštalačný rošt 60 4,2 0,025 

Preglejka 15 5 0,075 

 SPOLU Σ gk 0,23 
 

Tab. 4: Skladba podlahy 

Názov vrstvy Hrúbka Objemová tiaž 
Plošná 

tiaž 

[mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Vinilová podlaha 2 20 0,040 

OSB 22 6,5 0,143 

Nosníky + tepelná 
izolácia 

Nosníky* 150 4,2 * 

Minerálna vlna 150 0,5 0,075 

OSB 12 6,5 0,078 

Hydroizolačný náter 1 12 0,012 

        

 SPOLU Σ gk 0,35 
* zohľadnené v rámci výpočtového modelu 
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 7.3  Premenné zaťaženia klimatické a mimoriadne účinky  

 

Klimatické zaťaženie bolo určené na základe dohody s objednávateľom. Nižšie sú uvedené 

zaťažovacie podmienky, pre ktoré je objekt určený.  

 

Zaťaženie snehom 

Charakteristická hodnota podľa STN EN 1991-1-3  

 

Snehová zóna:     II.  

Nadmorská výška:    480 m.n.m. 

Región mimoriadneho zaťaženia snehom:  4 

  

Charakteristické zaťaženie snehom na povrchu zeme: sk = 1,38 kN/m2 

Zaťaženie snehom pre trvalé/dočasné návrhové situácie:  s = 1,1 kN/m2 

 

Návrhová hodnota výnimočného zaťaženia snehom: sAD = 5,09 kN/m2 

Zaťaženie snehom pre mimoriadne návrhové situácie:  smim = 4,07 kN/m2 

 

Vetrová oblasť:   II. 

Kategória terénu: II. (Plochy s nízkou vegetáciou, ako je tráva a izolované prekážky – 

stromy, budovy – navzájom vzdialené na aspoň 20-násobok výšky 

prekážky) 

Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra:   vb,0 = 26 m/s 

Základný tlak vetra:       qb = 0,42 kN/m2 

Špičkový tlak vetra vo výške 5 m nad terénom:  qp = 0,93 kN/m2 

 

Zaťaženie vetrom 

Charakteristická hodnota podľa STN EN 1991-1-4  

 

Premenné úžitkové zaťaženia 

Úžitkové zaťaženia boli určené na základe STN EN 1991-1-1 pre miestnosti v obytných budovách 

a rodinných domoch (Kategória A).  

 

 

Tab. 5: Úžitkové zaťaženia 

Názov 
qk Qk 

[kN/m2] [kN] 

Plochy pre domáce aktivity - kategória "A" 2,0 2,0 
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 8  Použité normy 

Pri návrhu technického riešenia boli v statickom výpočte použité nasledujúce normy 

Zásady navrhovania konštrukcií podľa:     STN EN 1990 

Zaťaženia konštrukcií podľa:       STN EN 1991-1-1 

Zaťaženia snehom podľa:       STN EN 1991-1-3 

Zaťaženia vetrom podľa:       STN EN 1991-1-4 

Navrhovanie drevených konštrukcií podľa:      STN EN 1995-1-1 

Drevo na stavebné nosné konštrukcie. Triedy pevnosti dreva:   STN EN 338 

Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa:     STN EN 1993-1-1 

          STN EN 1993-1-8 

Technické predpisy ROTHOBLAAS. 

 

 9  Záver 

 
Zo statického výpočtu jasne vyplýva, že navrhnutú nosnú konštrukciu možno využívať na 

účely na ktoré je určená a pri splnený všetkých uvedených podmienok konštrukcia 

 

VYHOVUJE 

 

pre navrhované zaťaženia. Konštrukcia je bezpečná a požadovaná spoľahlivosť je zaručená počas 

celej návrhovej životnosti za podmienky dodržania všetkých požiadaviek, predpísaných 

technologických postupov a zodpovedajúcej kvality materiálov. 

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve uvedené v zákone 

č.124/2006 z 2. februára 2006, vyhláške č. 508/2009 z. z. MPSVaR SR SÚBP a ostatné normy 

a vyhlášky platné na území SR pre výstavbu. 

Predkladaný projekt obsahuje návrh hlavných nosných prvkov a prípojov objektu. Všetky 

navrhované nosné prvky a ich prípoje spĺňajú požiadavky platných STN EN pre medzný stav 

únosnosti a používateľnosti.  

Pri prevádzke dodržať lokalitu vzhľadom na klimatické zaťaženia, aby nedošlo k pôsobeniu väčších 

síl ako bolo uvažované v statickom výpočte. 

 

Rozmery prvkov kontrolovať na stavbe. 
 
Všetky zmeny a nejasnosti je nutné konzultovať so statikom.  
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 10  Upozornenia 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu 

projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe. Všetky 

postupy, nejasnosti alebo problémy prekonzultovať so spracovateľom tohto posudku. 

Pred začatím akýchkoľvek realizačných prác je nevyhnutné zabezpečiť a podoprieť 

všetky konštrukcie, ktoré môžu byť ovplyvňované realizáciou stavebných prác. Všetky 

rozpery a vzpery sa musia aktivizovať klinmi, hydraulickými alebo skrutkovými zdvihákmi. 

VÝKRESY TVARU SÚ SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE PRE REALIZÁCIU STAVBY. 

VŠETKY SYSTÉMOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA PREDPÍSANÝCH 

POSTUPOV UVÁDZANÝCH VÝROBCOM.  
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 11  Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov 

 11.1  Stále zaťaženia 

 11.1.1  Vlastná tiaž stavebných objektov (STN EN 1991-1-1:2007) 

 

Jednotlivé zaťažovacie účinky boli aplikované prostredníctvom zaťažovacích panelov, cez ktoré sa 

zaťaženie rozdelilo na prvky nachádzajúce sa pod konkrétnym panelom. Vlastná tiaž bola 

vypočítaná softvérom na základe zadaných prierezov a materiálových charakteristík.  

 

Kombinácie zaťažovacích stavov boli vytvorené podľa STN EN 1990 pre medzný stav únosnosti 

a používateľnosti.  

 12  Globálne zaťaženia a vplyvy prostredia a vnútorné sily 

 12.1  Transport 

Stále + trvalé zariadenia 

 

 

Obrázok 12.1-1  Model 
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Obrázok 12.1-2  Zaťaženie stále 

 

 

Obrázok 12.1-3  Zaťaženie od trvalých zariaďovacích predmetov 
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Obrázok 12.1-4  Napätie na oceľovom podvozku 

 

 

Obrázok 12.1-5  Silové účinky v podperách 
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 12.2  Short parking 

Stále +  trvalé zariadenia + sneh bežný + redukovaný vietor + 4 podpery 

 

 

Obrázok 12.2-1  Model 

 

 

 

Obrázok 12.2-2  Zaťaženie stále 
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Obrázok 12.2-3  Klimatické zaťaženia 

 

Obrázok 12.2-4  Zaťaženie od trvalých zariaďovacích predmetov 
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Obrázok 12.2-5  Napätie na oceľovom podvozku 

 

 

Obrázok 12.2-6  Silové účinky v podperách 
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 12.3  Fix parking 

Stále +  plné úžitkové + sneh bežný aj mimoriadny + vietor + 8 podpier – kolesá 

 

 

Obrázok 12.3-1  Model 
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Obrázok 12.3-2  Zaťaženie stále 
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Obrázok 12.3-3  Klimatické zaťaženia 

 

 

 

 

 

Obrázok 12.3-4  Napätie na oceľovom podvozku a strešných prvkov 
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Obrázok 12.3-5  Silové účinky v podperách 
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