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Abstrakt 
Bakalářská  práce se zaobírá dřevěnou konstrukcí zastřešení barokového zámku ve Svatém 
Antonu a to ve variantním uspořádání. V první alternativě je analyzován současný stav, 
kterým je mansardová střešní konstrukce s původními dimenzemi konstrukčních prvků 
a s tesařskými spoji. Původní střecha je ověřená podle aktuálních platných standardů. 
V dalších alternativách je ponechán původní vnější tvar konstrukce (t. j. sklony a šířkové 
uspořádání střešní konstrukce) s přihlédnutím na možné nové využití vnitřního prostoru 
v budoucnosti. 
 
Klíčové slova 
Mansardová střešní konstrukce, tesařské spoje, zatížení, posouzení, návrh, využití, zámek 
Svatý Anton 
  
Abstract 
Bachelor´s thesis is about timber roof construction of baroque mansion in village Svätý Anton 
as cast of alternatives. In first alternative is analyzed actual state, which is mansard roof 
construction with aboriginal supporting elements and carpeneter joints. Aboriginal roof is 
attested by current standarts. In next alternatives is the shape of the roof left unchanged 
(inclination and width arrangement of the roof construction) taking into new possible 
exploitation of space in the future. 
  
Keywords  
Mansard roof construction, carpenter joints, load, check, design, exploitation, mansion, Svätý 
Anton 
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1. Popis konštrukcie 
1.1 Stručný charakter stavby 

Kaštieľ bol do dnešnej podoby postavený v rokoch 1744-1750 pod vedením 
viedenského architekta Jána Entzenhofera. Mohutná štvorkrídlová budova si 
vyžiadala veľkorysé terénne úpravy a je vlastne zarezaná do členitého terénu 
Štiavnických vrchov. 

(Východné krídlo má len dve podlažia, severné štyri.) 
Je to symetrická obdĺžniková stavba s uzatvoreným nádvorím a fontánou. 

Na hlavnej osi v severnom krídle je situovaný prejazd s hlavným schodiskom, 
v južnom krídle kaplnka s polygonálnym presbytériom, fasáda je v duchu 
klasicizujúceho baroka. 

Strecha (rozlohou pravdepodobne najväčšia šindľová na Slovensku) je 
manzardová, v strešnej rovine s vikiermi. Už bola rekonštruovaná  (90 roky min. 
storočia) – ručne štiepaným dreveným šindľom, ale v súčasnosti už zase na 
mnohých miestach zateká. 

Cez malé otvory vikierov sa v celom priestore uplatňuje Camera obscura – 
optický jav, kedy na plochách komínov je badateľný prevrátený obraz nádvoria. 

Ostatné bližšie technické údaje k stavbe sú v analýze Projektového ústavu kultúry 
Bratislava. 

 
Základné geometrické charakteristiky  
Dĺžky:    zvonka   zvnútra od nádvoria 

Západné krídlo:  80,8 m 44 m 
Severné krídlo:  78,2 m  41 m 
Východné krídlo:  72,5 m, bez prístavby 44 m  
Južné krídlo:  80,8 m 41 m. 

 
Čiže vnútorné nádvorie je 41 x 44 m a kaštieľ zvonka 72,5 x 67,5 m.  
 
Výšky jednotlivých krídiel od zeme po vrch strechy: 

zvonka   z nádvoria 
Západné krídlo: 24 m 18,5 m 
Severné krídlo:  19 m 18,5 m 
Východné krídlo:  14 m 18,5 m 
Južné zvonka:  od 14 do 24 m  18,5 m 

 
Hrúbky obvodových a nosných múrov sú od 1,0 až po 1,3 m. Murivo zmiešané, 
prevažne kameň, niekde tehla. 
 
Strešná konštrukcia: manzardová s väznicami. 
Plné väzby po: najväčšia 4,75 m (väčšinou ale po 3,8 m) .  
Jalové väzby po 0,95 m. 
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2. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie 
Pre zefektívnenie práce som sa rozhodol, nakoľko sa jedná o symetrickú 

obdĺžnikovú stavbu, pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné 
krídlo), ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj 
v ostatných krídlach tejto strešnej konštrukcie.  

Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na: 
• Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné 
hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie 
drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h 
a rasteného ihličnatého dreva triedy pevnosti C20.  

• Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií 
charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre 
nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z 
lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h a rasteného ihličnatého 
dreva triedy pevnosti C20.  

• V pôvodnom stave boli prevedené aj posudky tesárskych spojov. 
• Ďalej v pôvodnom ako aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky 

posúdené na odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu.  
• Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa ČSN 

73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t = 30 minút. 
Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli 
dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia: 
• Úžitkové zaťaženie:  

– v prvých dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou Qfk = 1 kN  
– v zvyšných dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou  

qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe požiadavky investora) 
• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou 

rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií 
terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4) 

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou 
hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca 
III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA) 

Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 
1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1. 
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3. Zaťaženie 
3.1 Zaťaženie stále 

Vlastná tiaž:  vygenerovaná programom Scia Engineer 2013.1 
 

        Tiaž [kN/m2] Zaťažovacia šírka b= 4,75 m 
Strešný plášť:  
     

 
 
 
 
 

      
             gk  = 4,21 kN/m 

3.2 Zaťaženie premenné 
3.2.1 Zaťaženie snehom  

Snehová oblasť III. 
– μi – súčiniteľ tvaru zaťaženia snehom - 0,8  
– sk – charakteristická hodnota zaťaženia snehom na úrovni terénu - 1,5 kN/m2 
– Ce – súčiniteľ expozície (normálna topografia - 1,0)  
– Ct – teplotný súčiniteľ - 1,0  
 

Zaťaženie snehom na strechách pre trvalé/občasné návrhové situácie sa určuje 
nasledovne: 

s = µi⋅Ce⋅Ct⋅sk  = 0,8⋅1,0 ⋅1,0 ⋅1,5 = 1,2 kN/m2 

 
Zaťažovacie stavy: 1 ZS – plný sneh; µ1= 1,0 
    2 ZS – polovičný sneh; µ1= 0,5 
    3 ZS – kritický sneh (s uvážením náveja); µ1= 1,2 

 
Obr. 1 ZS od snehu   2 ZS od snehu    3 ZS od snehu 
 
 

3.2.2 Zaťaženie vetrom  
veterná oblasť – Banská Štiavnica 
– vb,0 – podstatná hodnota základnej rýchlosti vetra – 24 m/s 
– Cdir – súčiniteľ smernosti – 1,0 
– Cseason – súčiniteľ sezónnosti – 1,0 
– vb – základná rýchlosť vetra  
– vm(z) – charakteristická stredná rýchlosť vetra 
– ρ – hustota vzduchu –1,25 kg/m3 
– qb – základný tlak vetra 
– z – výška budovy nad terénom – 16,6 m 

Strešný šindeľ  0,45 kN/m2 2,14 kN/m 
Late 0,1 kN/m2 0,475 kN/m 
Kontralate 0,06 kN/m2 0,285 kN/m 
Difúzna fólia 0,005 kN/m2 0,024 kN/m 
Tepelná izolácia 0,24 kN/m2 1,14 kN/m 
Parozábrana 0,03 kN/m2 0,143 kN/m 
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– co(z) – súčiniteľ orografie - 1,0 
– ce(z) – súčiniteľ vystavenia vetra – 1,8 
– cr(z) – súčiniteľ nerovnosti terénu  
– Kr – súčiniteľ terénu 
– we – vonkajší tlak vetra 
– wi – vnútorný tlak vetra 
– cpe  – súčiniteľ tlaku pre vonkajšie povrchy 
– cpi – súčiniteľ tlaku pre vnútorný tlak 
– γf  – súčiniteľ spoľahlivosti – 1,5  
 
z = b = 16,6;     cr(z) = Kr⋅ln( 𝑧

𝑧𝑜
) = 0,863 

Kr = 0,19⋅( 𝑧
𝑧𝑜𝐼𝐼

)0,7=0,215 
vm(z) = cr(z)⋅co(z) ⋅vb= 0,863⋅1,0⋅24 = 20,71 m/s 
Iv=

𝐾𝑟
CO(z)∙ln( zzo)

= 0,25     qb = (1+ Iv)∙
1
2
𝜌vm

2 = 735,62 kN/m2≈0,74 

kN/m2 
z = h = 19;     cr(z) = Kr⋅ln( 𝑧

𝑧𝑜
) = 0,89 

vm(z) = cr(z)⋅co(z) ⋅vb = 0,89⋅1,0⋅24 = 21,41 m/s 
Iv=

𝐾𝑟
CO(z)∙ln( zzo)

 = 0,24     qb = (1+ Iv)∙
1
2
𝜌vm

2 = 769,2 kN/m2≈0,77 kN/m2 

 
qWD1 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓 = 1,0 ∙ 0,75 ∙ 0,77 ∙ 0,95 =  0,56 kN/m 
qWF2 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓 = 1,0 ∙ (-0,25) ∙ 0,77 ∙ 0,95 = -0,18 kN/m 
qWH2 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓 = 1,0 ∙ (-0,1) ∙ 0,77∙ 0,95 = -0,07 kN/m 
 
qWK1 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓 = 1,0 ∙ (-0,4) ∙ 0,77 ∙ 0,95 = -0,29 kN/m 
qWI1 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓  = 1,0 ∙ (-0,4) ∙ 0,77 ∙ 0,95 = -0,25 kN/m  
qWE2 = 𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐶𝑃,10 ∙ 𝑞𝑃(𝑧) ∙ 𝑏𝑟𝑒𝑓 =  1,0 ∙ (-0,5) ∙ 0,77 ∙ 0,95 = -0,35 kN/m 
 

 
Obr.2 ZS vietor zľava   ZS vietor sprava 
 
 
 

Kategórie terénu  z0 [m] zmin [m] 
0 – more a prímorské oblasti  0,003 1 
I – jazerá alebo vodorovná plochá krajina bez prekážok  0,01 1 
II – krajina s nízkou vegetáciou, ako je tráva nebo izolované prekážky  0,05 2  
III – oblasť pravidelne pokrytá vegetáciou, budovami nebo prekážkami  0,3 5 
IV – aspoň 15% povrchu je pokryto budovami, priemer. výška   ≥15m 1 10 
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3.2.3 Zaťaženie úžitkové 
 –  Zaťaženie pre prvú variantu (jednoduchý rám) 
Qfk= 1 kN 
 
 
 
 
 
–  Zaťaženie pre ďalšie varianty (pôvodný stav + jednoduchý rám; kombinovaný rám) 
qfk= 3 kN/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zaťažovacie stavy:  
ZS1 – vlastná tiaž konštrukcie 

   ZS2 – tiaž strešného plášťa 
   ZS3 – sneh celý 
   ZS4 – sneh špeciálny 
   ZS5 – sneh kritický 
   ZS6 – vietor sprava 
   ZS7 – vietor zľava 
   ZS8 – úžitkové zaťaženie 
 

5. Geometria strešnej konštrukcie 
 

Obr. schéma strešnej konštrukcie Obr. axonometria strešnej konštrukcie 
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6. Popis konštrukčného riešenia 
6.1 Stávajúca nosná konštrukcia 

• Súčasný stav je manzardová strešná konštrukcia. Predpokladal som, že 
konštrukcia pozostáva z rasteného ihličnatého dreva pevnosti C20 
(ČSN EN 338). 

• Spoje a prípoje drevených prvkov som uvažoval ako tesárske bez použitia 
oceľových spojovacích prostriedkov. 

 
Plná väzba (každých 3,8 m, t. j. každá štvrtá väzba; ale na niektorých miestach 

strešnej konštrukcie je to až 4,75 m, t. j. každá piata väzba – táto hodnota sa brala aj 
do výpočtu) pozostáva z dvoch nosných krokiev:  – stojka dĺžky 4,934m, pod 
uhlom 66°       – priečel dĺžky 7,89m, pod 
uhlom 37° 

Ďalej pozostáva z väzného trámu dĺžky 16,8 m uloženého na dvoch pomúrniciach, 
stropného trámu dĺžky 12,6 m, stĺpika s dvoma vzperkami o výške 4,51 m usadený 
v polovici rozpätia väzného trámu, ktorého spája so stropným trámom.  

Krokvy sú v hornej časti spojené hambálkom o dĺžke 5,96 m vo výške 2,298 m pod 
sedlom strechy. 

Konštrukciou prechádza celkovo desať väzníc (päť na každej strane) z toho šesť 
väzníc sa berú ako pomúrnice a zvyšné štyri ako stredové väznice. 

Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m začapované do 
krokiev. 

Pásové prúty sú uvažované v celku. 
Prípoje krokiev a stĺpika na trámy, ako aj hambálku na krokvy sa uvažuje ako 

čapový spoj s kolmým (resp. so šikmým zapustením). Prípoj vzperky na stropný trám 
je zabezpečený rybinovým spojom (plátom). 
 

6.2 Posudok únosnosti a použiteľnosti 
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7. Návrh nových alternatív zastrešenia objektu 
 

Po posúdení stávajúceho stavu som sa následne rozhodol pre návrh nových 
alternatív zastrešenia objektu. Jedná sa o národnú historickú pamiatku zapísanú 
v roku 1985 do NKP. Tým pádom som pri návrhu nových alternatív nesmel meniť 
vonkajšiu geometriu strešnej konštrukcie - sklony strechy a šírkové usporiadanie. 

Ako prvú variantu som zvolil jednoduchý rám z lepeného lamelového dreva 
(trieda pevnosti GL24h). Túto alternatívu som volil za účelom viac otvoriť podkrovný 
priestor. V pôvodnom stave strešnej konštrukcie totiž prvky plných väzieb (väzný 
trám, stropný trám a stĺpik) značne prekážali vo voľnom pohybe. Pre lepšie využitie 
materiálu som tieto rámy navrhol s nábehmi. Následne som navrhol a posúdil spoje 
(spoje kolíkového typu a oceľové čapy). 

Pre ďalšie alternatívy som sa zamyslel nad novým možným využitím tohto 
atraktívneho podkrovného priestoru. Kaštieľ vo Svätom Antone dnes okrem iného 
slúži aj ako sídlo poľovníckeho múzea. To ma viedlo k myšlienke, či by sa tento 
podkrovný priestor nemohol využiť na rozšírenie súčasnej expozície. 

 
Druhú alternatívu som preto navrhol tak, že by sa krídlo rozdelilo na dva sektory. 

V prvom sektore by bol ponechaný pôvodný stav s tým, že by bol umožnený pohyb 
návštevníkov nielen po dolnej, ale aj po hornej časti manzardovej strešnej 
konštrukcie. V druhom sektore by sa urobila rámová konštrukcia, ktorá už bola 
prepočítaná v prvej variante. 

Hlavnou úlohou teda bolo posúdiť, či súčasný stav by bol schopný preniesť aj 
takéto možné úžitkové zaťaženie. Prípadne, či by spevnenie tejto konštrukcie, kvôli 
tomuto zaťaženiu nebolo potom príliš náročné z technického i ekonomického 
hľadiska. 

Na tento nový spôsob využitia som potom skúsil navrhnúť ešte tretiu alternatívu, 
ktorá by síce nepočítala s ponechaním súčasného stavu, ale na druhej strane by 
bola pre toto využitie zo statického hľadiska najvýhodnejšia. 
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7.1 Prvá varianta – jednoduchý rám 
7.1.1 Geometria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. schéma prvej alternatívy                             Obr. axonometria prvej alternatívy 
 
 
 

7.1.2 Posudok únosnosti a použiteľnosti 
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7.2 Druhá varianta – pôvodný stav + jednoduchý rám 
7.2.1 Geometria 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. schéma druhej alternatívy                 Obr. axonometria druhej alternatívy 

7.2.2 Posudok únosnosti a použiteľnosti 
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7.3 Tretia varianta – kombinovaný rám 
7.3.1 Geometria 

 

 

 

 

 

 

                

Obr.schéma   tretej alternatívy   Obr. axonometria tretej alternatívy 

7.3.2 Posudok únosnosti a použiteľnosti 
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9. Zoznam použitých skratiek v statickom výpočte 

fm,k – charakteristická pevnosť dreva v ohybe   
ft,0,k – charakteristická pevnosť dreva v ťahu rovnobežne s vláknami   
ft,90,k – charakteristická pevnosť dreva v ťahu kolmo k vláknam   
fc,0,k – charakteristická pevnosť dreva v tlaku rovnobežne s vláknami  
fc,90,k – charakteristická pevnosť dreva v tlaku kolmo k vláknam  
fv,k – charakteristická pevnosť dreva v šmyku 
γM – súčiniteľ materiálu 
kmod – modifikačný súčiniteľ  
Eo,mean – priemerná hodnota modulu pružnosti rovnobežne s vláknami 
E90,mean – priemerná hodnota modul pružnosti kolmo k vláknam 

E0,05 – 5% kvantil modulu pružnosti rovnobežne s vláknami 
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Gmean – priemerná hodnota modulu pružnosti v šmyku 
ρk – hustota dreva 
h – výška prierezu 
b  – šírka prierezu 
Iy  – moment zotrvačnosti prierezu 
Wy – prierezový modul prierezu 

iy – polomer zotrvačnosti prierezu 

A – plocha prierezu 
Ly – dĺžka prierezu    
Lcr – vzperná dĺžka prierezu 

βy – súčiniteľ vzpernej dĺžky  
βc – súčiniteľ imperfekcie dreva      
λ – štíhlosť prútu 
λrel – pomerná štíhlosť prútu 
σc,critic – kritické napätie 
k – súčiniteľ vzpernosti 
kc – súčiniteľ vzpernosti 
α – uhol 
σ-,d – napätie v priereze 
τ-,d – šmykové napätie v priereze 
Ned – maximálna normálová sila v priereze 
Ved – maximálna posúvajúca sila v priereze 
Med  – maximálny moment v priereze 
µ0 – súčiniteľ trenia v pokoji drevo po dreve 

fc,α,d – návrhová pevnosť dreva v tlaku šikmo k vláknam 
kc,90  –  faktor zohľadňujúci konfiguráciu zaťaženia, nebezpečenstvo štiepania a mieru 

stlačenia.  
f-d,fi – návrhová pevnosť dreva za požiaru 
kmod,fi – modifikačný súčiniteľ za požiaru  
γM,fi – čiastkový súčiniteľ spoľahlivosti za požiaru 
βn – nominálna rýchlosť uhoľnatenia dreva 
kfi – súčiniteľ prevádzajúci pevnosť z 5% na 20% kvantil za požiaru  
µfi – redukčný súčiniteľ zaťaženia pri požiari 
def – hĺbka zuhoľnatenia 
d0 – hrúbka príslušnej vrstvy  
k0 – súčiniteľ úpravy hrúbky vrstvy neurčitej pevnosti 
t – doba zuhoľnatenia 
wfin,lim – medzná hodnota konečného priehybu 
winst – hodnota okamžitého priehybu 
wcreep – účinok dotvarovania 
kdef – deformačný súčiniteľ 
ψ0,i – kombinačný súčiniteľ 
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1. Popis konštrukcie 
1.1 Stručný charakter stavby 

Kaštieľ bol do dnešnej podoby postavený v rokoch 1744-1750 pod vedením 
viedenského architekta Jána Entzenhofera. Mohutná štvorkrídlová budova si 
vyžiadala veľkorysé terénne úpravy a je vlastne zarezaná do členitého terénu 
Štiavnických vrchov. 

(Východné krídlo má len dve podlažia, severné štyri.) 
Je to symetrická obdĺžniková stavba s uzatvoreným nádvorím a fontánou. 

Na hlavnej osi v severnom krídle je situovaný prejazd s hlavným schodiskom, 
v južnom krídle kaplnka s polygonálnym presbytériom, fasáda je v duchu 
klasicizujúceho baroka. 

Strecha (rozlohou pravdepodobne najväčšia šindľová na Slovensku) je 
manzardová, v strešnej rovine s vikiermi. Už bola rekonštruovaná  (90 roky min. 
storočia) – ručne štiepaným dreveným šindľom, ale v súčasnosti už zase na 
mnohých miestach zateká. 

Cez malé otvory vikierov sa v celom priestore uplatňuje Camera obscura – 
optický jav, kedy na plochách komínov je badateľný prevrátený obraz nádvoria. 

Ostatné bližšie technické údaje k stavbe sú v analýze Projektového ústavu kultúry 
Bratislava. 

 
Základné geometrické charakteristiky  
Dĺžky:                          zvonka                        zvnútra od nádvoria 

Západné krídlo:  80,8 m 44 m 
Severné krídlo:  78,2 m  41 m 
Východné krídlo:  72,5 m, bez prístavby 44 m  
Južné krídlo:  80,8 m 41 m. 

 
Čiže vnútorné nádvorie je 41 x 44 m a kaštieľ zvonka 72,5 x 67,5 m.  
 
Výšky jednotlivých krídiel od zeme po vrch strechy: 

        zvonka                z nádvoria 
Západné krídlo: 24 m 18,5 m 
Severné krídlo:  19 m 18,5 m 
Východné krídlo:  14 m 18,5 m 
Južné zvonka:  od 14 do 24 m  18,5 m 

 
Hrúbky obvodových a nosných múrov sú od 1,0 až po 1,3 m. Murivo zmiešané, 
prevažne kameň, niekde tehla. Okolo okien a dverných otvorov sú na mieru 
osadené kamenné šambrány. 
 
Strešná konštrukcia: manzardová s väznicami. 
Plné väzby najväčšia po 4,75 m (väčšinou ale po 3,8m).  Jalové väzby po 0,95 m. 

 
 

2. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej 
konštrukcie 

Pre zefektívnenie práce, nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, som 
sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (konkrétne západné 
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krídlo). Výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných 
krídlach tejto strešnej konštrukcie.  

Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na: 
• Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné 
hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie 
drevených konštrukcií rasteného ihličnatého dreva triedy pevnosti C20.  

• Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií 
charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre 
nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií 
rasteného ihličnatého dreva triedy pevnosti C20.  

• V pôvodnom stave boli realizované aj posudky tesárskych spojov. 
• Ďalej boli konštrukčné prvky v pôvodnom stave posúdené na odolnosť voči 

požiarnemu zaťaženiu.  
• Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa 

ČSN 73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t = 30 minút. 
Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli 
dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia: 
• Úžitkové zaťaženie: 

 – v prvých dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou Qfk = 1 kN    
• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou 

rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií 
terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4) 

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou 
hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca 
III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA) 

Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 
1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1. 

 
3. Popis konštrukčného riešenia 
3.1 Stávajúca nosná konštrukcia 

• Súčasný stav je manzardová strešná konštrukcia. Z dostupných informácií 
a po obhliadke stavby som predpokladal, že konštrukcia pozostáva 
z rasteného ihličnatého dreva pevnosti C20(ČSN EN 338). 

• Spoje a prípoje drevených prvkov som uvažoval ako tesárske bez použitia 
oceľových spojovacích prostriedkov. 

 
Plná väzba (každých 3,8 m, t. j. každá štvrtá väzba; ale na niektorých miestach 

strešnej konštrukcie je to až 4,75 m, t. j. každá piata väzba – táto hodnota sa brala aj 
do výpočtu) pozostáva z dvoch nosných krokiev:   

– stojka dĺžky 4,934 m, pod uhlom 66°                                          
–  priečel dĺžky 7,89 m, pod uhlom 37° 
Ďalej pozostáva z väzného trámu dĺžky 16,8 m uloženého na dvoch pomúrniciach, 

stropného trámu dĺžky 12,6 m, stĺpika s dvoma vzperkami o výške 4,51 m, ktorý je 
usadený v polovici rozpätia väzného trámu, ktorého spája so stropným trámom.  
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Krokvy sú v hornej časti spojené hambálkom o dĺžke 5,96 m vo výške 2,298 m pod 
sedlom strechy. 

Konštrukciou prechádza celkovo desať väzníc (päť na každej strane), z toho šesť 
väzníc sa berie ako pomúrnice a zvyšné štyri ako stredové väznice. 

Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m začapované do 
krokiev. 

Pásové prúty sú uvažované v celku. 
Prípoje krokiev a stĺpika na trámy, ako aj hambálku na krokvy sa uvažuje ako 

čapový spoj s kolmým (resp. so šikmým zapustením). Prípoj vzperky na stropný trám 
je zabezpečený rybinovým spojom (plátom). 
 

3.1 Prierezové rozmery a materiál  
Prvok výška h [mm] šírka b [mm] 

Stojka  420 180 
Priečel  200 180 
Väzný trám 200 180 
Stropný trám 450 150 
Stĺpik 150 200 
Vzpera 200 150 
Hambálok 150 150 
Krokva 200 180 
Väznica 200 180 

 
 

Námetok 150 150 
Materiál: predpokladám drevo C20 
 

4. Geometria strešnej konštrukcie 
 

Obr. schéma strešnej konštrukcie                              Obr. axonometria strešnej konštrukcie 
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5. Popis statického riešenia nosnej konštrukcie 
Statická analýza nosných prvkov strešnej konštrukcie bola prevedená programovým 
systémom Scia Engineer 2013.1. Výpočtom boli analyzované priestorové modely 
jednotlivých alternatív, a to na účinky stálych a premenných zaťažení. 
Posúdenie medzného stavu únosnosti a použiteľnosti nosnej konštrukcie ako celku 
i jej jednotlivých súčastí bolo prevedené v súlade s platným normovým dokumentom 
ČSN EN 1995-1-1: Navrhovaní dřevěných konstrukcí.  
 
 

6. Ochrana konštrukcie 
Všetky prvky drevenej strešnej konštrukcie je potrebné ošetriť ochrannými 
prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky na pôsobenie drevenej konštrukcie 
prevedenej, č i  už z lepeného lamelového dreva, alebo rasteného dreva v danom 
prostredí. Súčasne je nutné vyhovieť hygienickým požiadavkám, požiadavkám na 
ochranu životného prostredia, ako aj architektonickým a pamiatkovým požiadavkám 
na estetický vzhľad konštrukcie. Zároveň všetky úpravy konštrukcie nesmú porušiť 
súčasnú historickú hodnotu objektu. 
 
 

7. Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Konštrukcie a všetky jej časti budú realizované podľa normy ČSN 73 2810 Dřevěné 
konstrukce – Provádění. 
Pri výrobe a montáži je nutné robiť priebežné kontroly a to hlavne geometrie prvkov, 
predpísaných rozmerov konštrukčných celkov a konštrukčných detailov (hlavne 
spojov a prípojov). Jedná sa o kontroly vizuálne, resp. kontroly s použitím meracích 
prístrojov. 
Po zahájení prevádzky budú autorizovanou osobou (statikom) uskutočnené 
pravidelné periodické prehliadky (minimálne 1x ročne), mimo hodín kedy sa v kaštieli 
sprevádzajú návštevníci. Pri kontrolách bude v prvom rade kontrolovaný aktuálny 
stav dreva, priehyb konštrukcií a ich deformácie, spoje a ďalej stav ochrany 
drevených a oceľových častí. O absolvovaných prehliadkach bude zhotovený zápis 
s uvedením zistených poznatkov, záverov z prehliadky a prípadných nutných 
opatreniach, ak by sa zistili nejaké poruchy. Spôsob a dobu na odstránenie porúch 
určí statik. 
Prehliadky konštrukcií zabezpečuje vlastník objektu. 
 
 

8. Dôležité upozornenia 
• Nová strešná konštrukcia musí zachovávať vonkajší tvar pôvodného stavu 

(geometria, sklony striech, šírkové usporiadanie). 
• Nesmie dôjsť k narušeniu okolitého prostredia, či poškodeniu ostatných 

konštrukcií, ktoré sú v tesnej blízkosti, čím by sa mohla znížiť súčasná veľká 
historická a umelecká hodnota celého objektu. 

• Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie sú navrhnuté z dreva pevnostných 
tried C20 brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií pre rastené 
ihličnaté drevo – viď ČSN EN 338, ČSN 73 2824-1, ČSN EN 1994, 
ČSN EN 1995-1-1. 

• Materiálové charakteristiky rasteného dreva boli uvažované pre triedu 
použitia 1(ČSN EN 1995-1-1). 
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• Pri výrobe drevených prvkov konštrukcie z lepeného lamelového dreva a 
rasteného dreva je treba dodržať požiadavky príslušných noriem uvedených 
v celkovej technickej správe. 

• Vypracovaná dokumentácia nenahrádza výrobnú či montážnu dokumentáciu. 
 

9. Zhodnotenie pôvodného stavu 
Pôvodný stav za súčasných podmienok využívania objektu môžeme napriek jeho 
značnému veku stále považovať za vyhovujúci po stránke únosnosti (MSÚ), ako aj 
po stránke použiteľnosti (MSP) podľa ČSN EN 1995-1-1. Spoje, ktoré boli 
považované za tradičné tesárske bez použitia akéhokoľvek oceľového spojovacieho 
materiálu taktiež vyhoveli. 
Na účinky požiarneho zaťaženia bola konštrukcia posudzovaná na odolnosť 
30 minút. Pri posúdení pomocou metódy účinného prierezu viď ČSN  EN 1995-1-2 sa 
ukázalo, že všetky konštrukčné prvky by na túto požadovanú dobu vyhoveli. 
 
Napriek tomu odporúčame pre pôvodný stav častejšie údržby, hlavne aj kvôli 
požiarnej bezpečnosti. Ak už sa to netýka samotnej výmeny niektorých 
konštrukčných prvkov náchylnejších na požiar, tak aspoň realizovať jednoduché 
opláštenie pomocou drevených dosiek, ktoré by bezpochyby zvýšilo požiarnu 
odolnosť. Pri úpravách dbať na to, že sa jedná o Národnú kultúrnu pamiatku! 
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Statické posúdenie pôvodného stavu 
 
Pevnostná trieda dreva: C20 
fm,k= 20 MPa; fm,d =  kmod∙fmk

𝛾𝑀
;  fm,d= 13,84MPa 

ft,0,k= 12 MPa; ft,0,d =  kmod∙ft,0,k
𝛾𝑀

;  ft,0,d= 8,31 MPa 

ft,90,k= 0,5 MPa; ft,90,d=  kmod∙ft,90,k
𝛾𝑀

;  ft,90,d= 0,32 MPa 

fc,0,k= 19 MPa; fc,0,d=  kmod∙fc,0,k
𝛾𝑀

 ;  fc,0,d= 13,15MPa 

fc,90,k= 2,3 MPa; fc,90,d=  kmod∙fc,90,k
𝛾𝑀

;  fc,90,d= 1,59 MPa 

fv,k= 2,2 MPa; fv,d=  kmod∙fv,k
𝛾𝑀

 ;  fv,d= 1,52 MPa 
Eo,mean= 9500 MPa; E90,mean= 320 MPa;  E0,05= 6400 MPa  
Gmean= 590 MPa;   ρk= 330 kg/m3  γm= 1,3    kmod= 0,9 
 
 
 
 

1. Posúdenie únosnosti(MSÚ) 
1.1 Krokva – plná väzba  

NED= 40,74 kN;  MED= 26,84 kNm    
Prierezové   h=420 mm  b=180 mm  A=75600 mm2 
charakteristiky Iy=1,11E+10 mm4 Wy=5,29E+06 mm3 iy=121,24 mm 

 

Ly = 4934 mm; βy = 0,67; Lcr = 3300 mm; βc = 0,2; α= 66°; 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 27,21  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

 = 85,24 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

 = 0,47 

 
𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel

2 ); k = 0,63 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

 ;    kc = 0,96 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Ned
𝐴

= 40,74
0,076

 = 0,55 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,55
0,6 ∙ 13,15

= 0,04 < 1 VYHOVUJE 
 

𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑
𝑊𝑦

= 26,84 
5,29𝐸−3

= 5,07 MPa  σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 5,07
13,85

 = 0,37 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑
+ 𝜎𝑚,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
 = 0,04 + 0,37 = 0,41 < 1     VYHOVUJE 

Kombinácia tlak + ohyb 

 
1.2 Krokva – jalová väzba   

NED= 30,66 kN;  MED= 5,32 kNm    
Prierezové   h= 200 mm  b= 180 mm  A= 36000 mm2 
charakteristiky Iy= 1,2E+08 mm4 Wy= 1,2E+06 mm3 iy= 57,7 mm 
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Ly = 7890 mm; βy = 0,85; Lcr = 6707 mm; βc = 0,2; α= 37°; 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 116,15 𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

 = 4,68 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

 = 2,01 

 𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel
2 ); k = 2,7 

𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

 ;    kc = 0,22 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 30,66
0,036

 = 0,85 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,85
0,22 ∙ 13,15

= 0,03 < 1 VYHOVUJE 
 

𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑
𝑊𝑦

= 5,32
1,2𝐸−3

= 4,43 MPa  σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 4,43
13,84

 = 0,32 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑
+ 𝜎𝑚,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
 = 0,03 + 0,32 = 0,35 < 1     VYHOVUJE 

Kombinácia tlak + ohyb 

 
1.3 Stĺp   

NED= 10,33 kN;  MED= 5,09 kNm 
Prierezové   h= 150 mm  b= 200 mm  A= 30000 mm2 
charakteristiky Iy= 5,63E+07 mm4 Wy= 7,5E+05 mm3 iy= 43,3 mm 
 

Ly = 4510 mm  βy = 0,67  Lcr = 3010 mm  βc = 0,2 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 69,28  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 13,16 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,2 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k= 1,31 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,54 

𝜎𝑐,0,𝑑 = N𝑒𝑑
𝐴

= 10,33
0,03

 = 0,344 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,344
0,54∙13,15

 = 0,05 < 1 VYHOVUJE 
 

𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑
𝑊𝑦

= 5,09
7,5𝐸−4

 = 6,75 MPa  σ𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

= 6,75
13,85

 = 0,49 < 1   VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

+ 𝜎𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

 = 0,05 + 0,49 = 0,54 < 1      VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

1.4 Väzný trám   
NED= 17,78 kN 

  Prierezové   h = 200 mm  b = 180 mm  A = 36000 mm2 
charakteristiky Iy = 1,2E+08 mm4 Wy = 1,2E+06 mm3 iy = 57,73 mm 

 

𝜎𝑡,0,𝑑 = N𝑒𝑑
𝐴

= 17,78
0,036

 = 0,49 MPa,   σt,0,d
𝑓𝑡,0,𝑑

= 0,49
8,31

 = 0,06 < 1 VYHOVUJE 
Posúdenie na ťah 

 
1.5 Stropný trám   
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NED= 43,73 kN;  MED= 27,7 kNm 
Prierezové   h = 450 mm  b = 150 mm    A = 67500 mm2 
charakteristiky Iy = 1,14+09 mm4 Wy = 5,06E+06 mm3  iy = 129,9 mm 
Posúdenie na ťah     
𝜎𝑡,0,𝑑 = N𝑒𝑑

𝐴
= 43,73

0,0675
 = 0,65 MPa   𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑

𝑊𝑦
= 27,7

5,1𝐸−3
 = 5,43 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σ𝑡,0,𝑑
𝑓𝑡,0,𝑑

= 0,65
8,31

 = 0,08 < 1    σ𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

= 5,43
13,84

 = 0,40 < 1  VYHOVUJE 
 

1.6 Väznica   
VED= 4,68 kN; Mz,ED= 2,78 kNm; My,ED= 1,74 kNm  
Prierezové   h = 200 mm     b = 180 mm   A = 36000 mm2 
charakteristiky Wz = 1,08E+06 mm4; Wy = 1,2E+06 mm3  iy = 57,73 mm 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙V𝑒𝑑
2∙𝐴

= 3∙4,68
2∙0,036

 = 0,19 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,19
1,52

 = 0,14 < 1 VYHOVUJE 
Posúdenie na šmyk 

 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = My,𝑒𝑑

𝑊𝑦
= 1,74

1,2𝐸−3
= 1,45 MPa  𝜎𝑚,𝑧,𝑑 = M𝑧,𝑒𝑑

𝑊𝑧
= 2,78

1,08𝐸−3
= 2,57 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σm,y,d

𝑓𝑚,𝑑
= 1,45

13,85
= 0,1 < 1   σm,z,d

𝑓𝑚,𝑑
= 2,57

13,85
 = 0,19 < 1 VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
= 0,19 + 0,7*0,1 = 0,26 < 1    VYHOVUJE 

Kombinácia 

 
1.7 Hambálok    

NED= 17,69 kN 
Prierezové   h= 150 mm  b= 150 mm  A= 22500 mm2 
charakteristiky Iy= 4,22+07 mm4 Wy= 5,63E+05 mm3 iy= 43,3 mm 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 17,69
0,0225

= 0,79 MPa   𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

= 1,31
13,15

= 0,07 < 1 VYHOVUJE 
Posúdenie na tlak 

 
2. Tesárske spoje 
2.1 Šikmé čapovanie – úplné  

β = 66,09°;  α = 90 – β = 23,9°;  µ0= 0,353;  kc,90= 1,0 
Ned = 40,74 kN;  Ved = 16,83 kN  b= 180 mm h= 420 mm 
𝑓𝑐,𝛼,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐90∙𝑓𝑐,90,𝑑

∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
= 13,15

13,15
1∙1,59𝑠𝑖𝑛

223,9+𝑐𝑜𝑠223,9
 = 5,98 MPa 

𝐴𝑐1 = 2
3
𝑏𝑐 =

2
3𝑏ℎ

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 0,04 + ∆𝐴𝑐,90 = 0,04+2*0,03*0,18= 0,05 m2 

𝐴𝑣 = (2𝑑 + 𝑏
3� )𝑙𝑣 =(2*0,1+0,18/3)*0,22 = 0,05 m2 

𝑁𝑐 = 𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 40,74*sin66,1+ 16,83*cos66,1= 45 kN 
𝑁1 = 𝐴𝑐1 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑 = 0,05*1,59E+03= 79,5 kN 
𝑁𝑐 < 𝑁1 + 𝑁2 ≫45 < 79,5      VYHOVUJE 
𝐻 = 𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑁𝑐 ∙ 𝜇0 = 40,7*cos66,1 – 16,83*sin66,1 - 45*0,385 = 16,44 kN 
𝜏𝑣
𝑓𝑣,𝑑

=
𝐻
𝐴𝑣�

𝑓𝑣,𝑑
=

16,44
0,05�

1,52
 = 0,22 < 1     VYHOVUJE 
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2.2 Spojenie na ostrih  
𝛽1 = 𝛽2= 37,15°; 𝛿 = (𝛽1 + 𝛽2) − 90°= 15,7° 
N = 7,72 kN; V = 2,52 kN; b= 0,14 m; h= 0,42 m; 

 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑉𝑠𝑖𝑛𝛿 = 7,72*cos15,7+ 2,52*sin15,7= 8,11 kN 
𝐴𝑐 = 𝑏ℎ

3𝑐𝑜𝑠𝛿
= 0,42∙0,14

3∙𝑐𝑜𝑠15,7
 = 0,02 m2 

𝜎𝑐,90,𝑑 = Nc
𝐴𝑐

= 8,11
0,0046

 = 0,398 MPa,  σc,90,d
𝑓𝑐,90,𝑑

= 0,4
1,59

 = 0,25 < 1  
VYHOVUJE 
 

2.3 Čapovanie kolmé so zapustením   
N= 17,69 kN;  V= 3,98 kN;  𝛿 = 33,7°;  𝛼 = 37,15°   
b= h= 0,15 m;  d= 0,17 m;  a = 0,1 m 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑐𝑜𝑠𝛿= 17,69*cos37,15= 14,7 kN 

𝐴𝑐1 = 2
3
𝑏𝑐 =

2
3𝑏ℎ

𝑐𝑜𝑠𝛿
= 2*0,152 / 3*cos33,7 = 0,018 m2 

𝐴𝑐2 = 𝑏(𝑑 + 2𝑎)/3 = 0,018 m2 

σc,90,d
𝑓𝑐,90,𝑑

=
V
Ac2�

1,59
=

3,98
0,018�

1,59
= 0,14 < 1 

,σc,α,d
𝑓𝑐,𝛼,𝑑

=
Nc

Ac1�

5,98
=

14,7
0,018�

5,98
= 0,14< 1 VYHOVUJE 

           
2.4 Vzpera     

b=0,2m;   h=0,15 m;  N= 51,64 kN;   𝛽 = 45° 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛽 =51,64*sin45= 36,51 kN  
𝐴𝑐1 = 𝑏𝑐 = 𝑏2∙ℎ+𝑏1∙𝑑

𝑠𝑖𝑛𝛽
= 0,08∙0,15+0,07∙0,1

𝑠𝑖𝑛45
 = 0,0269m2 

σc,90,d
𝑓𝑐,90,𝑑

=
Nc

Ac�

1,59
=

36,5
0,027�

1,59
 = 0,85 < 1 VYHOVUJE 

 

2.5 Osedlanie    
N= 30,66 kN;  V= 5,92 kN;  𝛼 = 37,15° 
Nc= 30,66*sin37+5,92*cos37= 23,2 kN 
𝐴𝑐1 = 𝑏𝑐 = 𝑏𝑑

𝑠𝑖𝑛𝛼
 =0,18*0,05 / sin37,15= 0,015 m2  

σc,90,d
𝑓𝑐,90,𝑑

=
Nc

Ac1�

1,59
=

23,2
0,015�

1,59
= 0,97 < 1 VYHOVUJE 

 
 

2.6 Čapovanie stĺpu   
b=0,2m;  h=0,15 m;  N= 10,33 kN 
𝐴𝑐 = 7

9
𝑏ℎ =7*0,2*0,15/9 = 0,023m2 

σc,90,d
𝑓𝑐,90,𝑑

=
Nc

Ac�

1,59
=

10,33
0,023�

1,59
 = 0,29 < 1   VYHOVUJE 
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3. Posúdenie prvkov na požiarne zaťaženie 
Metóda redukovaného prierezu 
𝑘𝑓𝑖= 1,25; 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖= 1,0; 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1,0; 𝛽𝑛=0,8 mm/min; 𝑘0= 1; 𝑑0= 7 mm; 𝑡=  30 min  
𝑓𝑚𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖

𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑚𝑑

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,25*20/1= 25 MPa     

𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑐,0,𝑑

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,25*19/1= 23,75 MPa 

𝑓𝑡,0,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑡,0,𝑑

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,25*12/1= 15 MPa 

𝜇𝑓𝑖 = 𝐺𝑘+𝜓𝑓𝑖𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘+𝛾𝑄𝑄𝑘,1
= �𝐺𝑘+𝑄𝑘,1

𝐺𝑘+𝑄𝑘,1
� ∙ �1+𝜓𝑓𝑖

𝛾𝐺+𝛾𝑄
� = 4,21+0,2∗2,81

1,35∗4,21+1,5∗2,81
 = 0,473 

𝑁𝐷,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑁𝐷= 0,473*40,74 = 19,27 kN; 𝑀𝑦𝑑,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑀𝑦𝑑= 0,473*26,84 = 12,69 kNm 
𝑑𝑒𝑓 = 𝛽𝑛𝑡 + 𝑘0𝑑0=0,8*30+1*7 = 31 mm 
 

3.1 Krokva – plná väzba     
Účinný prierez: b= 118 mm;   h= 389 mm;    A = 45902 mm2;  

Iy= 5,79+08 mm4 Wy = 2,98E+06 mm3 iy= 112,3 mm 
Ly = 4934mm  βy = 0,67  Lcr = 3300 mm  βc = 0,2 

λy = Lef
iy

 = 29,4  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 73,1 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 0,52 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 0,66 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,94 

Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 19,3

0,035
= 0,55 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 12,7

2,98𝐸−03
 = 4,26 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,55
0,94∙23,75

   = 0,03 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 4,26
25

 = 0,17 < 1 VYHOVUJE 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,03+ 0,17 = 0,2 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 
3.2 Stĺp 

Účinný prierez  h = 138 mm  b = 88 mm   Afi = 11040 mm2 
   Iy = 1,75E+07 mm4 Wy = 2,54E+05 mm3 iy = 39,8 mm 

Ly = 4510 mm βy = 0,66  Lcr = 3010 mm βc = 0,2 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 75,6  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 11,04 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,35 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 1,52 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,45 

𝜎𝑐,0,𝑑 = N𝑒𝑑,𝑓𝑖

𝐴
= 10,33∙0,473

0,0073
 = 0,67 MPa;  σc,0,d

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖
= 0,67

0,45∙23,75
 = 0,06 < 1 VYHOVUJE 

 

𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑
𝑊𝑦

= 5,1∙0,473
2,5𝐸−4

 = 21,6 MPa   σ𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 21,6
25

 = 0,86 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 
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σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,06+ 0,86 = 0,92 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

  
3.3 Väzný trám 

Účinný prierez  h = 138 mm  b = 118 mm  Afi = 16284 mm2 

𝜎𝑡,0,𝑑 = N𝑒𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑓𝑖
= 17,78∙0,473

0,016
 = 0,53 MPa   σt,0,d

𝑓𝑡,0,𝑑,𝑓𝑖
= 0,53

15
 = 0,04 < 1 

 VYHOVUJE 

Posúdenie na tah 

 
 

3.4 Krokva – jalová väzba   
Účinný prierez:   h= 169 mm;   b= 118 mm;  Afi = 19942 mm2;  

Iy = 4,75E+07 mm4 Wy = 5,6E+05 mm3 iy = 48,8 mm 

Ly = 7890mm  βy = 0,85  Lcr = 6706 mm  βc = 0,2 

λy = Lef
iy

 = 137,4  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 3,34 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 2,45 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 3,72 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,15 

 
Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Ned,�i

𝐴𝑓𝑖
= 30,66∙0,473

0,0199
= 0,73 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 5,92∙0,473

5,6𝐸−04
 = 5 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,73
0,15∙23,75

   = 0,2 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 5
25

 = 0,25 < 1 VYHOVUJE 
 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,2+ 0,25= 0,45 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 
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4. Posúdenie použiteľnosti(MSP) 
 
6,10b  ∑ 𝐺𝑘,𝑗

´´
𝑗>1 + "P" + "𝑄𝑘,1" + ∑ 𝜓0,𝑖

"
𝑖>1 ∙ 𝑄𝑘,𝑖  

𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑢𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  < wfin,lim= L / 200 
 

4.1 Krokva hlavná    lef = 4934 mm 
stále      prevládajúce premenné  ostatné premenné   
g= 1,35*(4,21+1,08)= 7,14 kN/m qv=1,5*(2,8)= 4,2 kN/m  qs= 1,5*(5,7)= 8,55 kN/m 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 0,3 𝑚𝑚                                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 16,4 𝑚𝑚                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 4,1 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0           𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6     𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5  𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,3*(1 + 0,6)= 0,48 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =16,4*(1 + 0*0,6)= 16,4 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =4,1*(0,5 + 0*0,6)= 2,1 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,48 + 16,4 + 2,1= 18,98 < 24,65 mm  VYHOVUJE 
         

4.2 Stĺp      lef = 4510 mm 
stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 0,1 𝑚𝑚         𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 18,7 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 4,7 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0          𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6      𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5      𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,1*(1 + 0,6)= 0,16 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =18,7*(1 + 0*0,6)= 18,7 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =4,7*(0,5 + 0*0,6)= 2,35 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,16 + 18,7 + 2,35= 21,2 < lef /200= 22,55 mm   
          VYHOVUJE 
 

4.3 Väznica      lef= 4750 mm 
stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑧 = 0,4 𝑚𝑚        𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 7 𝑚𝑚                                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 1,8 𝑚𝑚   
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑦 = 0,3 𝑚𝑚        𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 15,8 𝑚𝑚                           𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 4 𝑚𝑚  
𝜓2,1 = 0         𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6     𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5       𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,3*(1 + 0,6)= 0,48 mm;  0,4(1 + 0,6)= 0,64 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 15,8*(1 + 0*0,6)= 15,8 mm;   7 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 4*(0,5 + 0*0,6)= 2 mm; 1,8(0,5)= 0,9 mm 
 
𝑢𝑓𝑖𝑛𝑦 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,48 + 15,8 + 2= 18,28 < lef /200= 23,75 mm    
𝑢𝑓𝑖𝑛𝑧 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 + 7 + 0,9= 8,54< lef /200= 23,75 mm       VYHOVUJE
              

4.4 Krokva jalová    lef= 7890 mm 
stále     prevládajúce premenné  ostatné premenné   
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 3 𝑚𝑚                        𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 21,2 𝑚𝑚                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 13 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0          𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6     𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5  𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 3*(1 + 0,6)= 3 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =21,2*(1 + 0*0,6)= 21,2 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =13*(0,5 + 0*0,6)= 6,5 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 3 + 21,2 + 6,5= 30,7 < lef /200= 39,45 mm       VYHOVUJE 
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Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

1. Obsah

1.  Obsah 1

2.  Materiály 1

3.  Zaťažovacie stavy 1

4.  Zaťažovacie skupiny 1

5.  Kombinácie 1

6.  Vnútorné sily na krokve v plnej väzbe 2

7.  Vnútorné sily na väznom tráme 2

8.  Vnútorné sily na stĺpiku 3

9.  Vnútorné sily na stropnom tráme 3

10.  Vnútorné sily na hambálku 3

11.  Vnútorné sily na väznici 3

12.  Vnútorné sily na krokve(jalová väzba) 4

13.  Deformácie krokvy(plná väzba) 4

14.  Deformácie na väznici 4

15.  Deformácie na stĺpiku 5

16.  Deformácie na krokve(jalová väzba) 6

17.  Reakcie 7

18.  Posudok dreva podľa MSÚ 7

19.  Posudok dreva podľa MSP 7

2. Materiály

Názov Typ Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Typ dreva

C20 Drevo 330,0 9,5000e+03 0 5,9000e+02 0,00 Rastené

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk

3. Zaťažovacie stavy

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia skupina Typ zaťaženia Spec Smer Dĺžka trvania Vzorový zaťažovací stav

LC1 vlastná tiaž Stále LG1 Vlastná tiaž -Z

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská ve

LC2 ostatné stále Stále LG1 Štandard
LC3 sneh cely Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC4 sneh spec Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC5 sneh kritic Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC7 vietor zprava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC6 vietor zlava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC8 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC9 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Strednodobé Žiadny

4. Zaťažovacie skupiny

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* * *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *
LG1 Stále
LG2 Premenné Výberová Sneh
LG3 Premenné Výberová Vietor
LG4 Premenné Výberová Kat H : strechy

5. Kombinácie

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská
CO1 Obálka MSU EN-MSÚ

LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štud

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
*Študentská verz



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská
CO1 Obálka MSU EN-MSÚ(STR/GEO)Sada B

LC9 - uzitne 1,00

CO2 MSU-sneh Obálka -
únosnosť

LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,35

1,35

1,50

1,50

1,50

0,90

0,90

1,05

1,05
CO3 MSU-vietor Obálka -

únosnosť
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,35

1,35

0,75

0,75

0,75

1,50

1,50

1,05

1,05
CO4 MSU-úžitné Obálka -

únosnosť
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,35

1,35

0,75

0,75

0,75

0,90

0,90

1,50

1,50
CO5 Obálka MSP EN-MSP

charakteristická
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Vnútorné sily na krokve v plnej väzbe

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Krokva plná - RECT (180; 420)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B73 CO1/1 0,000 -40,74 -5,29 0,41
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B90 CO1/2 1,634 20,08 15,00 0,52
B85 CO1/3 1,634 -36,78 -13,73 0,41
B90 CO1/4 1,634 18,46 16,83 0,65
B78 CO1/4 3,300 -26,04 -8,21 -26,84
B73 CO1/3 3,300 -13,44 4,12 21,17

7. Vnútorné sily na väznom tráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Väzný trám - RECT (180; 200)



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude
B32 CO1/5 0,000 -2,53 0,00
B94 CO1/4 0,000 17,78 0,00
B32 CO1/6 8,300 3,67 -1,17
B71 CO1/7 3,458 9,09 0,85

8. Vnútorné sily na stĺpiku

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Stĺpik - RECT (200; 150)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude
B76 CO1/8 1,500 -6,96 0,22
B156 CO1/9 0,000 10,33 0,00
B76 CO1/4 1,500 -5,78 -5,09
B76 CO1/10 1,500 -4,87 4,75

9. Vnútorné sily na stropnom tráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Stropný trám - RECT (150; 450)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B87 CO1/3 1,500 -24,67 13,94 21,16
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B92 CO1/4 0,000 43,73 -18,28 0,00
B92 CO1/4 1,500 43,73 -18,65 -27,70
B87 CO1/3 0,000 -24,67 14,27 0,00

10. Vnútorné sily na hambálku

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Hambálok - RECT (150; 150)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B43 CO1/9 0,000 -17,69 -0,21 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B82 CO1/5 0,000 -4,18 -0,18 0,00
B43 CO1/11 0,000 -16,27 -3,98 0,00
B43 CO1/12 5,040 -14,80 2,90 0,00
B43 CO1/12 2,520 -14,80 0,54 -4,34
B43 CO1/12 0,000 -14,80 -3,98 0,00

11. Vnútorné sily na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Väznica - RECT (180; 200)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
B122 CO1/4 0,950 -2,57 1,53 0,58 0,30 0,06
B121 CO1/3 0,950 2,55 1,37 -0,34 -0,44 0,23
B119 CO1/13 0,000 1,37 -4,64 -0,23 0,32 2,75
B122 CO1/13 3,800 1,43 4,68 0,29 0,05 -1,67

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
B121 CO1/4 0,950 2,36 3,49 -2,38 -0,47 0,80
B117 CO1/4 3,800 2,28 -3,54 2,31 -0,46 0,81
B122 CO1/4 0,000 -2,43 2,88 1,78 -1,38 -2,13
B121 CO1/4 0,000 2,36 3,49 -2,26 1,74 -2,52
B121 CO1/4 4,750 1,85 -4,62 1,46 0,87 -2,75
B122 CO1/13 4,750 1,43 4,68 0,16 0,26 2,78

12. Vnútorné sily na krokve(jalová väzba)

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 1 Krokva jalová - RECT (180; 200)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B74 CO1/1 0,000 -30,66 3,01 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B86 CO1/3 3,156 1,96 -1,04 0,00
B40 CO1/9 4,734 -21,69 -5,92 -3,53
B63 CO1/9 0,000 -8,07 4,74 -5,16
B40 CO1/15 4,734 -17,78 -3,94 -5,32
B35 CO1/15 2,367 -18,67 -0,03 4,99

13. Deformácie krokvy(plná väzba)

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 1 Krokva plná - RECT (180; 420)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk
LC2 B101 1,650 0,0 -0,1
LC2 B39 1,650 0,0 -0,1
LC2 B73 2,475 0,0 -0,3
LC2 B101 0,000 0,0 0,2

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 1 Krokva plná - RECT (180; 420)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk
LC5 B101 1,650 0,0 1,7
LC5 B39 1,650 0,0 1,7
LC5 B85 1,634 0,0 -4,1
LC5 B90 1,634 0,0 4,1

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 1 Krokva plná - RECT (180; 420)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk
LC6 B67 0,817 0,0 12,9
LC6 B39 1,650 0,0 6,8
LC6 B85 1,634 0,0 -16,4
LC6 B90 1,634 0,0 16,4

14. Deformácie na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 1 Väznica - RECT (180; 200)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B130 4,750 -0,3 -0,2 0,0 0,0
LC2 B129 0,000 0,1 -0,2 0,0 0,0
LC2 B363 0,475 -0,1 -0,4 0,0 0,0
LC2 B412 4,750 -0,1 0,3 0,0 0,0
LC2 B365 0,475 -0,1 -0,4 0,0 0,0
LC2 B356 0,475 -0,1 -0,4 0,0 0,0
LC2 B120 4,275 -0,1 0,0 0,0 -0,2
LC2 B28 0,475 -0,1 0,0 0,0 0,2

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 1 Väznica - RECT (180; 200)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B117 2,850 -4,0 1,7 0,0 0,0
LC5 B120 3,325 0,0 0,0 0,0 0,0
LC5 B119 2,850 -3,9 -1,8 0,0 0,0
LC5 B122 4,275 -3,3 -1,5 -0,2 0,4
LC5 B121 4,275 -3,4 1,4 0,2 0,4
LC5 B117 0,475 -3,4 1,4 -0,2 -0,4

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 1 Väznica - RECT (180; 200)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B119 2,850 -15,8 -7,0 0,0 0,0
LC6 B28 3,325 0,0 0,0 0,0 0,0
LC6 B117 2,850 -15,8 7,0 0,0 0,0
LC6 B117 0,475 -13,4 5,9 -0,8 -1,6
LC6 B121 4,275 -13,3 5,9 0,8 1,6
LC6 B119 0,475 -13,4 -5,9 0,7 -1,6
LC6 B122 4,275 -13,3 -5,9 -0,7 1,6

15. Deformácie na stĺpiku

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 1 Stĺpik - RECT (200; 150)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B272 3,010 -0,3 0,1 0,0 -0,1
LC2 B112 3,010 0,3 0,1 0,0 0,1
LC2 B156 0,000 0,0 -0,2 0,0 0,0
LC2 B89 3,010 0,0 0,1 0,0 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 1 Stĺpik - RECT (200; 150)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B203 9,800 -0,5 0,8 -0,3 0,0
LC5 B142 9,800 0,5 0,8 -0,3 0,0

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B164 0,000 0,0 -1,8 -0,3 0,0
LC5 B76 1,500 0,0 4,7 0,1 0,0
LC5 B76 0,000 0,0 3,8 -1,0 0,0
LC5 B89 3,010 0,0 0,1 2,2 0,0
LC5 B142 12,600 0,0 1,5 -0,3 -0,4
LC5 B203 12,600 0,0 1,5 -0,3 0,4

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 1 Stĺpik - RECT (200; 150)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B142 2,800 -1,7 -3,5 -1,0 0,0
LC6 B203 2,800 1,7 -3,5 -1,0 0,0
LC6 B164 0,000 0,0 -7,0 -1,1 0,0
LC6 B76 1,500 0,0 18,7 0,5 0,0
LC6 B76 0,000 0,0 14,9 -3,8 0,0
LC6 B89 3,010 0,0 0,1 8,9 0,0
LC6 B142 0,000 0,0 -6,3 -1,0 -1,4
LC6 B203 0,000 0,0 -6,2 -1,0 1,4

16. Deformácie na krokve(jalová väzba)

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 1 Krokva jalová - RECT (180; 200)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B63 0,789 0,0 -0,3 0,0 0,0
LC2 B109 0,789 0,0 -0,3 0,0 0,0
LC2 B155 2,367 0,0 -2,5 -0,2 0,0
LC2 B151 4,934 0,0 0,1 -1,5 0,0
LC2 B159 4,934 0,0 0,1 -1,5 0,0
LC2 B152 0,000 0,0 0,0 1,7 0,0
LC2 B109 3,156 0,0 -0,3 -0,2 -0,1
LC2 B63 3,156 0,0 -0,3 -0,2 0,1

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 1 Krokva jalová - RECT (180; 200)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B114 1,578 -0,2 6,2 2,7 0,0
LC5 B68 1,578 0,1 6,2 2,7 0,0
LC5 B163 3,381 0,0 -12,3 -0,6 0,0
LC5 B160 4,734 0,0 9,5 0,5 0,0
LC5 B162 3,156 0,0 -1,8 -2,9 0,0
LC5 B97 0,000 0,0 -3,0 4,5 0,1
LC5 B138 3,156 0,0 1,2 3,5 -0,2
LC5 B201 3,156 0,0 1,2 3,5 0,2

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 1 Krokva jalová - RECT (180; 200)

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia
LC6 B109 1,578 -0,6 -8,0 -1,7 0

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia



Projekt Zastřešení zámeckého objektu
Časť Pôvodný stav strešnej konštrukcie
Popis Výpis z programu Scia Enginer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia
LC6 B63 1,578 0,6 -8,5 -2,0 -0
LC6 B165 4,934 0,0 -17,3 1,1 0
LC6 B159 4,934 0,0 17,3 -1,9 0
LC6 B159 0,000 0,0 0,0 -5,0 0
LC6 B165 0,000 0,0 0,0 5,9 0
LC6 B139 3,156 0,0 -5,6 -2,0 -0,
LC6 B206 3,156 0,0 -5,6 -2,0 0,

17. Reakcie

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Podpera Stav Rx

[kN]
Ry
[kN]

Rz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Sn5/N38 CO1/3 -17,03 -0,03 18,21 0,00 0,00 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia

Sn7/N55 CO1/13 21,67 0,00 30,62 0,00 0,00 0,00
Sn27/N51 CO1/3 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn29/N52 CO1/4 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn27/N51 CO1/14 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn7/N55 CO1/1 16,79 0,00 36,52 0,00 0,00 0,00
Sn5/N38 CO1/14 1,36 0,00 24,97 0,00 0,00 0,00

18. Posudok dreva podľa MSÚ

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Posudok dreva podľa MSÚ

Nosník Prierez Materiál dx
[m]

Zaťažovací stav Jednotkový posudok
[-]

Posudok únosnosti
[-]

Stabilitný posudok
[-]

CH/V/P

B32 1 Väzný trám - RECT C20 8,300 CO1 0,15 0,15 0,00 N4

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*

B90 1 Krokva plná - RECT C20 0,000 CO1 0,36 0,36 0,00 N4

B35 1 Krokva jalová - RECT C20 4,734 CO1 0,31 0,31 0,00 N4

B87 1 Stropný trám - RECT C20 1,500 CO1 0,44 0,44 0,00 N4

B84 1 Vzpera - RECT C20 2,628 CO1 0,11 0,11 0,00 N3,N4

B105 1 Hambálok - RECT C20 2,520 CO1 0,56 0,56 0,00 N4

B89 1 Stĺpik - RECT C20 0,000 CO1 0,44 0,44 0,00 N3,N4

B121 1 Väznica - RECT C20 0,000 CO1 0,22 0,22 0,00 N4

19. Posudok dreva podľa MSP

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO5
Prvok Prierez Materiál dx

[m]
Zaťažovací stav kdef

[-]
Jednotkový posudok

[-]
uy inst
[mm]

Rel uy inst
[1/xx]

Posudok uy inst
[-]

uy fin
[mm]

Rel uy fin
[1/xx]

Posudok uy fin
[-]

uz inst
[mm]

Rel uz inst
[1/xx]

Posudok uz inst
[-]

uz fin
[mm]

Rel uz fin
[1/xx]

Posudok uz fin
[-]

B71 1 Väzný trám - RECT C20 3,458 CO5 0,60 0,13 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

-3,3 1/2543 0,12 -5,2 1/1591 0,13

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk

B73 1 Krokva plná - RECT C20 2,475 CO5 0,60 0,21 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

3,4 1/1439 0,21 3,7 1/1327 0,15

B155 1 Krokva jalová - RECT C20 2,705 CO5 0,60 0,44 -0,1 1/10000 0,00 -0,1 1/10000 0,00

-11,6 1/678 0,44 -13,1 1/600 0,33

B88 1 Stropný trám - RECT C20 0,726 CO5 0,60 0,20 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

3,2 1/1510 0,20 3,3 1/1460 0,14

B106 1 Vzpera - RECT C20 1,314 CO5 0,60 0,02 -0,2 1/10000 0,02 -0,2 1/10000 0,01

-0,1 1/10000 0,01 -0,2 1/10000 0,01

B43 1 Hambálok - RECT C20 2,520 CO5 0,60 1,17 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

19,7 1/256 1,17 20,6 1/244 0,82

B142 1 Stĺpik - RECT C20 6,300 CO5 0,60 1,52 0,1 1/10000 0,00 0,2 1/10000 0,00

-59,8 1/211 1,42 -95,6 1/132 1,52

B414 1 Väznica - RECT C20 0,679 CO5 0,60 0,04 0,2 1/10000 0,01 0,2 1/10000 0,01

-1,3 1/7187 0,04 -1,5 1/6271 0,03
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1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie 
Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som 

sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), 
ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných 
krídlach tejto strešnej konštrukcie.  

Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na: 
• Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné 
hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie 
drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h.  

• Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií 
charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre 
nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z 
lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h.  

• Prevedené posudky všetkých spojov. 
• Ďalej aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky posúdené na 

odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu. 
• Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa ČSN 

73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t = 30 minút. 
Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli 
dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia: 
• Úžitkové zaťaženie:  v prvých dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou 

Qfk = 1 kN.  
• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou 

rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií 
terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4). 

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou 
hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca 
III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA). 

Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 
1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1. 
 

2. Prvá alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – rám 
 

• Základná nosná konštrukcia novej alternatívy je rámová konštrukcia. 
Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti 
GL24h (ČSN EN 1995-1-1). 

• Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu 
– oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené 
na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) 
a kolíkmi – s vloženými oceľovými plechmi. 

• Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou 
pozinkovania, eventuálne ako nerezový. 
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• Do nosnej konštrukcie (hlavné nosné krokvy) bolo pridané premenné 
úžitkové zaťaženie Qfk = 4x1 kN. 

 
Plná väzba (každých 4,75 m, t. j. každá piata väzba) pozostáva z dvoch nosných 

krokiev:   
– stojka dĺžky 4,934 m, pod uhlom 66° nábeh  b= 180mm; h= 300 – 700mm 
– priečel dĺžky 7,89 m, pod uhlom 37° nábeh  b= 180mm; h= 300 – 700mm 
Krokvy sú v hornej časti spojené klieštinami (2x b= 80 mm; h= 160 mm) o dĺžke 

5,56 m vo výške 2,298 m pod sedlom strechy. Klieštiny sú po dĺžke vyplnené 
drevenou vložkou a to z dôvodu, minimálne požadovanej požiarnej odolnosti 
(t= 30 min, viď ČSN 73 0802). 

Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m upevnené na krokvy 
pomocou dvojstrižných svorníkov ᴓ12 mm. 

Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti 
montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti 
montážnych spojov. 

Prípoje krokiev k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových čapov 
ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje samotných krokiev vo vrchole je zabezpečené 
oceľovými čapmi ᴓ20  mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje klieštin na krokvy sú 
vyriešené dvomi dvojstrižnými svorníkmi ᴓ12mm. 

Prípoje krokiev na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom 
P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi ᴓ16 mm, 
resp. kolíkmi ᴓ16 mm. 

Prípoje medzi krokvami sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P2 (oceľ 
pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ16 mm. 
 

3. Geometria prvej alternatívy 
 

Obr. schéma prvej alternatívy                 Obr. axonometria prvej alternatívy 
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4. Popis statického riešenia nosnej konštrukcie 
Statická analýza nosných prvkov strešnej konštrukcie bola prevedená programovým 
systémom Scia Engineer 2013.1. Výpočtom boli analyzované priestorové modely 
jednotlivých alternatív, a to na účinky stálych a premenných zaťažení. 
Posúdenie medzného stavu únosnosti a použiteľnosti nosnej konštrukcie ako celku 
i jej jednotlivých súčastí bolo prevedené v súlade s platným normovým dokumentom 
ČSN EN 1995-1-1: Navrhovaní dřevěných konstrukcí.  
 

5. Ochrana konštrukcie 
Všetky prvky drevenej strešnej konštrukcie je potrebné ošetriť ochrannými 
prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky na pôsobenie drevenej konštrukcie 
realizovanej, či už z lepeného lamelového dreva, alebo rasteného dreva v danom 
prostredí. Súčasne je nutné vyhovieť hygienickým požiadavkám, požiadavkám na 
ochranu životného prostredia, ako aj architektonickým a pamiatkovým požiadavkám 
na estetický vzhľad konštrukcie. Zároveň všetky úpravy konštrukcie nesmú porušiť 
súčasnú historickú hodnotu objektu. 
Oceľové prvky (vrátane spojovacích) budú použité pozinkované. 
 

6. Montáž 
Montáž konštrukcie bude realizovaná na základe montážnej dokumentácie, 
spracovanej dodávateľom stavby. Členenie konštrukcie na montážne celky je závislé 
na použitej mechanizácii, resp. parametroch (nosnosť, vyloženie) a pozícii pri 
montáži (montáž z nádvoria, alebo montáž z vonku). Ďalej na možnostiach prepravy 
konštrukčných celkov na miesto stavby. 
 

7. Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Konštrukcie a všetky jej časti budú realizované podľa normy ČSN 73 2810 Dřevěné 
konstrukce – Provádění. 
Pri výrobe a montáži je nutné robiť priebežné kontroly a to hlavne geometrie prvkov, 
predpísaných rozmerov konštrukčných celkov a konštrukčných detailov (hlavne 
spojov a prípojov). Jedná sa o kontroly vizuálne, resp. kontroly s použitím meracích 
prístrojov. 
Po zahájení prevádzky budú autorizovanou osobou (statikom) uskutočnené 
pravidelné periodické prehliadky (minimálne 1x ročne), mimo hodín kedy sa v kaštieli 
sprevádzajú návštevníci. Pri kontrolách bude v prvom rade kontrolovaný aktuálny 
stav dreva, priehyb konštrukcií a ich deformácie, spoje a ďalej stav ochrany 
drevených a oceľových častí. O absolvovaných prehliadkach bude zhotovený zápis 
s uvedením zistených poznatkov, záverov z prehliadky a prípadných nutných 
opatreniach, ak by sa zistili nejaké poruchy. Spôsob a dobu na odstránenie porúch 
určí statik. 
Prehliadky konštrukcií zabezpečuje vlastník objektu. 
 

8. Dôležité upozornenia 
• Nová strešná konštrukcia musí zachovávať vonkajší tvar pôvodného stavu 

(geometria, sklony striech, šírkové usporiadanie). 
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• Nesmie dôjsť k narušeniu okolitého prostredia, či poškodeniu ostatných 
konštrukcií, ktoré sú v tesnej blízkosti, čím by sa mohla znížiť súčasná veľká 
historická a umelecká hodnota celého objektu. 

• Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie sú navrhnuté z dreva pevnostných 
tried GL24h, C20 brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií pre 
lepené lamelové drevo, resp. rastené ihličnaté drevo – viď ČSN EN 338, 
ČSN 73 2824-1, ČSN EN 1994, ČSN EN 1995-1-1. 

• Materiálové charakteristiky lepeného lamelového a rasteného dreva boli 
uvažované pre triedu použitia 1(ČSN EN 1995-1-1). 

• Pri výrobe drevených prvkov konštrukcie z lepeného lamelového dreva a 
rasteného dreva je treba dodržať požiadavky príslušných noriem uvedených 
v celkovej technickej správe 

• Vypracovaná dokumentácia nenahrádza výrobnú či montážnu dokumentáciu. 
 

9. Zhodnotenie prvej alternatívy 
Prvá varianta, t. j. varianta rámu okrem toho, že otvorila viacej podkrovný priestor, 
dosiahla dobré výsledky po stránke únosnosti (MSÚ) ako aj po stránke použiteľnosti 
(MSP) podľa ČSN EN 1995-1-1. Na spoje (dvojstrižné s oceľovou styčníkovou 
doskou uprostred) boli použité oceľové spojovacie prostriedky kolíkového, 
svorníkového typu a oceľové čapy. Navrhnuté spoje po posúdení vyšli vyhovujúce 
z pevnostného ako aj z konštrukčného hľadiska. 
Samotný návrh dimenzií konštrukčných prvkov bol robený tak, aby daná konštrukcia 
vyhovela aj na účinky požiarneho zaťaženia (požiarna odolnosť 30 minút). Posúdenie 
pomocou metódy účinného prierezu viď ČSN  EN 1995-1-2 ukázalo, že konštrukčné 
prvky vyhovejú aj na toto mimoriadne zaťaženie. 
Túto variantu odporúčame, ak by bol  záujem o nenáročné využívanie tohto 
podkrovného priestoru. Aj možnosť zavesenia nejakých objektov (obrazy, poľovnícke 
trofeje a pod.) by pre túto konštrukciu nebol problémom. Ba naopak, určite by 
zatraktívnil celý priestor za predpokladu použitia vhodných umeleckých diel. 
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Statické posúdenie prvej varianty 
Rám 
Pevnostná trieda dreva: GL24h 
fm,k= 24 MPa;  fm,d =  kmod∙fmk

𝛾𝑀
 ;  fm,d= 17,28 MPa 

ft,0,k= 16,5 MPa;   ft,0,d =  kmod∙ft,0,k
𝛾𝑀

 ;  ft,0,d= 11,88 MPa 

ft,90,k= 0,4 MPa;   ft,90,d=  kmod∙ft,90,k
𝛾𝑀

 ;  ft,90,d= 0,29 MPa 

fc,0,k= 24 MPa;  fc,0,d=  kmod∙fc,0,k
𝛾𝑀

 ;  fc,0,d= 17,28 MPa 

fc,90,k= 2,7 MPa;   fc,90,d=  kmod∙fc,90,k
𝛾𝑀

 ;  fc,90,d= 1,94 MPa 

fv,k= 2,7 MPa;  fv,d=  kmod∙fv,k
𝛾𝑀

 ;  fv,d= 1,94 MPa 
Eo,mean= 11600 MPa  E90,mean= 390 MPa   E0,05= 9400 MPa  
Gmean= 720 MPa    ρk= 380 kg/m3  γm= 1,25   kmod= 0,9 
 

1. Posúdenie únosnosti(MSÚ) 
1.1 Zistenie Lef 

Nábeh: 180/300-700→b= 180 mm  h= 4510 mm; s= 7890 mm 
 
700−300
4510

= 𝑥
0,65∙4510

≫ 𝑥 = 260 𝑚𝑚;  ℎ1 = 300 + 𝑥 = 560 𝑚𝑚 ; I𝑆 = 1
12
ℎ13 ∙ 𝑏 = 2,93E+9 mm4 

700−300
7890

= 𝑥
0,65∙7890

≫ 𝑥 = 260 𝑚𝑚;  ℎ2 = 300 + 𝑥 = 560 𝑚𝑚 ; I𝑃 = 1
12
ℎ23 ∙ 𝑏 = 1,17E+9mm4 

Stojna 

𝑙𝑒𝑓𝑠 = ℎ�4 + 3,2 𝐼𝑆∙𝑠
𝐼𝑃∙ℎ

 = 4510*4,24 = 19131,95 mm  NS= 122,3 kN 

Priečel        NP= 82,7 kN 

𝑙𝑒𝑓𝑝 = 𝑙𝑒𝑓𝑠�
𝐼𝑃∙𝑁𝑆
𝐼𝑆∙𝑁𝑃

 = 19131,95*1,29 = 14759,18 mm  

 
 

1.2 Stojna  NED= 122,18 kN; MED= 63,24 kNm; VED= 19,2 kNm 
Posúdenie  na šikmej strane
Kritický prierez h= 700 mm  b= 180 mm   A= 126000 mm2 

   α= 3,47°;  

charakteristiky Iy= 5,15+09 mm4 Wy= 1,47E+07 mm3; iy= 202,17 mm 
𝑘𝑚,𝛼 = 1

�1+�
𝑓𝑚,𝑑

1,5∙𝑓𝑣,𝑑
+𝑡𝑔𝛼�

2
+�

𝑓𝑚,𝑑
𝑓𝑐,90,𝑑

+𝑡𝑔2𝛼�
2

= 1

�1+� 17,28
1,5∙1,94+𝑡𝑔3,47�

2
+�17,28

1,94 +𝑡𝑔23,47�
2
= 0,94 

λy = Lef
iy

 = 94,67  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 10,35 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 

1,52 
𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 );  k=1,72 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;     kc=0,4 

𝜎𝑐,0,𝑑 = N𝐸𝐷
𝐴

= 122,18
0,126

 = 0,96 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd

𝑊𝑦
= 63,24

1,47𝐸−02
 = 4,3 MPa 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,96
0,4∙17,28

 = 0,15 < 1   σm,d
𝑘𝑚,𝛼∙𝑓𝑚,𝑑

= 4,3
0,94∙17,28

= 0,26 < 1  VYHOVUJE 
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Kombinácia tlak + ohyb
σc,0,d

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑
+ σm,d

𝑘𝑚,𝛼∙𝑓𝑚,𝑑
= 0,15 + 0,26= 0,41 < 1      VYHOVUJE 

  

 
Šmykové napätie u podpory
𝜏𝑣 = 1,5 𝑉𝑧,𝑑

𝑏𝑒𝑓∙ℎ
= 1,5 19,2

0,12∙0,3
  = 0,78 MPa;  𝜏𝑣

𝑓𝑣,𝑑
= 0,78

1,944
 = 0,40 < 1 VYHOVUJE 

;    bef= 2/3b= 2/3*0,18= 0,12 m 

 
1.3 Priečel   NED= 80,3 kN; MED= 23,75 kNm 

posúdenie  na šikmej strane
Kritický prierez h= 420 mm  b= 180 mm   A= 75600 mm2 

   α= 2,9°;  

charakteristiky Iy= 1,11+09 mm4 Wy= 5,29E+06 mm3; iy= 121,2 mm 
𝑘𝑚,𝛼 = 1

�1+�
𝑓𝑚,𝑑

1,5∙𝑓𝑣,𝑑
+𝑡𝑔𝛼�

2
+�

𝑓𝑚,𝑑
𝑓𝑐,90,𝑑

+𝑡𝑔2𝛼�
2

= 1

�1+� 17,28
1,5∙1,94+𝑡𝑔2,9�

2
+�17,28

1,94 +𝑡𝑔22,9�
2
= 0,96 

    

λy = Lef
iy

 = 121,77  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 6,26 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,96 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k= 2,5 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc= 0,25 

Posúdenie na tlak    
𝜎𝑐,0,𝑑 = N𝐸𝐷

𝐴
= 83,8

0,0756
= 1,11 MPa  𝜎𝑚,𝛼,𝑑 = My,d

𝑊𝑦
= 23,75

0,0053
= 4,48 MPa; 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 1,11
0,25∙17,28

 = 0,26 < 1  𝜎𝑚,𝛼,𝑑
𝑘𝑚,𝛼∙𝑓𝑚,𝑑

= 4,48
0,96∙17,28

 = 0,27 < 1 VYHOVUJE 
    

σ𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

+ σ𝑚,𝑑
𝑘𝑚,𝛼∙𝑓𝑚,𝑑

= 0,26 + 0,27= 0,53 < 1  VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 
 

1.3 Klieštiny   NED= 30,71 kN 
Prierezové 2x h= 160 mm  b= 80 mm  A= 25600 mm2 
charakteristiky Iy= 5,46+07 mm4 Wy= 6,82E+05 mm3 iy= 46,2 mm 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 30,71
0,0256

= 1,2 MPa   𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

= 1,2
17,28

 =0,06 < 1 VYHOVUJE 
Posúdenie na tlak 

 
1.4 Krokva   NED= 12,49 kN; MED= 6,82 kNm 

Prierezové   h= 240 mm  b= 200 mm  A= 48000 mm2 
charakteristiky Iy= 2,3E+08 mm4 Wy= 1,9E+06 mm3 iy= 69,3 mm 
 

Ly = 7890 mm  βy = 0,85  Lcr = 6707 mm βc = 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 96,7  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

 = 9,92 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

 = 1,56 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel
2 ); k = 1,77 

𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

 ;    kc = 0,38 
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𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 12,49
0,048

 = 0,3 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,3
0,38 ∙ 17,28

= 0,05 < 1 VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑑 = M𝑒𝑑
𝑊𝑦

= 6,82
1,9𝐸−3

= 3,59 MPa  σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 3,59
17,28

 = 0,21 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑
+ 𝜎𝑚,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
 = 0,05 + 0,21 = 0,26 < 1     VYHOVUJE 

Kombinácia tlak + ohyb 

 
1.5 Väznica  VED= 19,73 kN; My,ED= 18,66 kNm; Mz,ED= 7,45 kNm 

Prierezové   h = 220 mm  b = 200 mm    A = 44000 mm2 
charakteristiky Wz=1,46E+06 mm3 Wy = 1,61E+06 mm3  iy = 63,5 mm 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙V𝑒𝑑
2∙𝐴

= 3∙19,73
2∙0,044

 = 0,67 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,67
1,52

 = 0,42 < 1         VYHOVUJE 
Posúdenie na šmyk 

 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = M𝑦,𝑒𝑑

𝑊𝑦
= 18,66

1,6𝐸−3
= 11,66 MPa 𝜎𝑚,𝑧,𝑑 = M𝑧,𝑒𝑑

𝑊𝑧
= 7,45

1,46𝐸−3
= 5,32 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σm,y,d

𝑓𝑚,𝑑
= 11,66

17,28
= 0,67 < 1   σm,z,d

𝑓𝑚,𝑑
= 5,32

17,28
 = 0,31 < 1 VYHOVUJE 

 

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
= 0,67 + 0,7*0,31 = 0,89 < 1    VYHOVUJE 

Kombinácia 

 
1.6 Stužidlo 

Prierezové   trubka ᴓ76,1x5 A = 1120 mm2 𝛼 = 55,13° 
charakteristiky Iy = 7,1E+05 mm4 Wy = 1,9E+04 mm3 iy = 25,2 mm 
𝑉𝐸𝐷 = 𝑞𝑣 ∙ 𝑏 ∙ ℎ𝑣 = 0,77 ∙ 8,4 ∙ 4,5= 29,12 kN 𝑁𝐸𝐷 = 𝑉𝐸𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛼� = 29,12/cos55,1= 50,9 kN 

Ly = 4632 mm  βy = 1,0  Lcr = 4632 mm α1 = 0,49 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 183,8  𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E∙Iy
L𝑦2

= 78,74 kN  λ� = �Aeff∙fy
𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,83 

𝜃 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼1 ∙ �λ − 0,2� + λ2� ); k= 2,57 
𝜒 = 1

θ+�θ2−λ�2
;    kc= 0,23 

𝑁𝑅𝐷 = 𝜒∙𝛽𝑎∙A∙fy
𝛾𝑀

= 0,23∙1∙0,000228∙235
1,0

= 59,96 > 50,9 kN   VYHOVUJE 
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2 Posúdenie prvkov na požiarne zaťaženie 
Metóda redukovaného prierezu 
𝑘𝑓𝑖= 1,15; 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖= 1,0; 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1,0; 𝛽𝑛=0,7 mm/min; 𝑘0= 1; 𝑑0= 7 mm; 𝑡=  30 min  
𝑓𝑚𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖

𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑚,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*24/1= 27,6 MPa     

𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*24/1= 27,6 MPa 

𝑓𝑣,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑣,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*2,7/1= 3,105 MPa 

𝜇𝑓𝑖= 0,6      𝑑𝑒𝑓 = 𝛽𝑛𝑡 + 𝑘0𝑑0=0,8*30+1*7 = 31 mm 
 

2.1 Krokva – stojna     
Účinný prierez: b= 118 mm;   h= 669 mm;    A = 78942 mm2;  

Iy= 2,9+09 mm4 Wy = 8,8E+06 mm3  iy= 193,1 mm 
𝑁𝐷,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑁𝐷= 0,6*122= 72,6 kN;  𝑀𝑦𝑑,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑀𝑦𝑑= 0,6*63,2= 37,9 kN 
 
Ly = 4934mm  βy = 0,67  Lcr = 4934 mm  βc = 0,1 

λy = Lef
iy

 = 25,5  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 142,1 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 

0,41 
𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 0,59 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,99 

Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 72,6

0,0789
= 0,92 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 37,9

8,8𝐸−03
 = 4,31 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,92
0,99∙27,6

   = 0,03 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 4,31
27,6

 = 0,16 < 1 VYHOVUJE 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,03 + 0,16 = 0,19 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 
 
Šmykové napätie u podpory
𝜏𝑣 = 1,5 𝑉𝑧,𝑑

𝑏𝑒𝑓∙ℎ
= 1,5 0,6∙19,2

0,079∙0,27
  = 0,81 MPa;  𝜏𝑣

𝑓𝑣,𝑑
= 0,81

3,1
 = 0,27 < 1 VYHOVUJE 

;   bef= 2/3b= 2/3*0,118= 0,079 m  h= 269 mm; 

 
2.2 Krokva – priečel  

Účinný prierez  b = 118 mm  h = 389 mm   Afi = 45902 mm2 
   Iy = 5,8E+09 mm4 Wy = 2,98E+06 mm3 iy = 112,3 mm 

Ly = 7890 mm βy = 0,85  Lcr = 6706,5 mm  βc = 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 59,7  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 26 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 0,96 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 0,99 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,8     

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i
𝐴𝑓𝑖

= 0,6∙80,3
0,046

= 1,05 MPa σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 1,05
0,8∙27,6

   = 0,05 < 1  VYHOVUJE 
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𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 0,6∙23

2,98𝐸−03
 = 4,63 MPa   σm,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 4,63

27,6
 = 0,17 < 1  VYHOVUJE 

Posúdenie na ohyb 

 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,05+ 0,17 = 0,22 < 1      VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb  

  
2.3 Väznica 

Účinný prierez   h = 169 mm  b = 118 mm  Afi = 19942 mm2 
Iy= 4,75E+07 mm4 Wy= 5,6E+05 mm3 Wz= 3,9E+05 mm3 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙Vd,�i
2∙𝐴

= 3∙19,7∙0,6
2∙0,0199

= 0,89 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,89
3,1

 = 0,29 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na šmyk 

 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = My,d

𝑊𝑦
= 0,6∙18,66

5,6𝐸−4
= 20,25 MPa 𝜎𝑚,𝑧,𝑑 = Mz,d

𝑊𝑧
= 0,6∙7,45

3,9𝐸−4
= 10,92 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σm,y,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 20,25

27,6
 = 0,72 < 1   σm,z,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 10,92

27,6
= 0,39 < 1   

           
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 0,72 + 0,7*0,4 = 0,99 < 1     VYHOVUJE 

 
2.4 Krokva – jalová väzba   

Účinný prierez:  h= 209 mm;   b= 138 mm;  Afi = 28842 mm2;  
Iy = 1,05E+08 mm4 Wy = 1,0E+06 mm3 iy = 60,3 mm 

Ly = 7890mm  βy = 0,85  Lcr = 6706 mm  βc = 0,1 

λy = Lef
iy

 = 111,2  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 7,5 MPa  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,79 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 2,18 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,29 

 
Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 0,6∙12,49

0,0288
= 0,26 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 0,6∙6,82

1,0𝐸−03
 = 4,09 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,26
0,29∙27,6

   = 0,03 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 4,09
27,6

 = 0,15 < 1 VYHOVUJE 

 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,03+ 0,15 = 0,18 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb  

 
3 Posúdenie spojov 

3.1 Spoj priečel – stojna 
Kolíkový spoj
 𝑟1 = 0,5ℎ − 4𝑑 = 0,5*700 - 4*16 ≈ 280 mm;  𝑟2 = 𝑟1 − 5𝑑 = 280 - 5*16 ≈ 200 mm 

, 𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔
𝑚3 ;𝑑 = 16 𝑚𝑚; 𝑘90 = 1,54, 𝑡 = 85 𝑚𝑚;  

 𝑛1 ≤
2𝜋𝑟1
6𝑑

 →n1 ≤ 18,6  navrhujem 16 kolíkov;   𝑀𝑦,𝑅𝐾 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,145 𝑘𝑁𝑚 
 𝑛2 ≤

2𝜋𝑟2
6𝑑

 →n1 ≤ 13,6  navrhujem 10 kolíkov      
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 𝐹𝑀 = 𝑟1∙𝑀𝐸𝐷
𝑛1𝑟12+𝑛2𝑟22

= 280∙63,2
16∙2802 +10∙2002

 = 10696 N  𝐹𝑁,𝑐 = 𝑁𝐸𝐷
𝑛1 +𝑛2

= 122
16+10

 = 4699 N 

 𝐹𝑉,𝑐 = 𝑉𝐸𝐷
𝑛1 +𝑛2

= 19,2
16+10

 = 738,4 N;      

 𝐹𝐷 = 𝐹𝑀 + 𝐹𝑉,𝑐 = 10696 + 738,4= 11,43 kN 

 𝑉𝑀 = �𝑀𝐸𝐷
𝜋
∙ 𝑛1𝑟1 +𝑛2𝑟2
𝑛1𝑟12+𝑛2𝑟22

� = 63,2
𝜋
∙ 16∙280+10∙200
16∙2802 +10∙2002

 = 78,8 kN 

 𝐹𝑉,𝐷 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝐸𝐷
2

 = 78,8 – 19,2/2= 69,2 kN 
 𝛼1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔�(𝐹𝑀+𝐹𝑉,𝑐)/𝐹𝑁,𝑐� = 74,5°→ fh,α1,k = 17,9 MPa 
 𝛼2 = 𝛼1 −

𝜋
2

+ 13,5 = 2°→ fh,α2,k = 25,8 MPa 
 𝜏𝑉,𝐷 = 3∙𝐹𝑉,𝐷

2∙𝑏∙ℎ
= 3∙78,7

2∙0,7∙0,18
 = 0,94 ≤ fv,d = 1,94 MPa  VYHOVUJE 

 
Únosnosť kolíka 
Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 17,9*85*16 = 24202 N 

         obr. spoja 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 12372 N 

Príčina zlyhania h   𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 14825 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{𝑓,𝑔, ℎ} = 12372 N;  𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
= 0,9∙FV,RK

1,25
 = 8,91 kN         

2 ∙ 𝐹𝑉,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝐷 = 2*8,91= 17,82 ≥ 11,43 kN  VYHOVUJE 
 

3.2 Spoj čap – stojna 
Kolíkový spoj

𝑓𝑢 = 360 𝑀𝑃𝑎;  𝛼 = 24°  

 
 𝑁𝐸𝐷 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 19,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠66 + 122,2 ∙ 𝑠𝑖𝑛66 = 119,98 kN 

𝜌𝑘 = 380
𝑘𝑔
𝑚3 ;𝑑 = 16 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,54;   𝑡 = 85 𝑚𝑚;   

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,146 kNm          obr. spoja 
𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 26,17 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 24,03 MPa 

 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 32677,9 N    obr. spoja 
Únosnosť 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 15902,9N 

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 17227,2 N 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{𝑓,𝑔,ℎ} = 15902,9 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 11,45 kN         

nutný počet svorníkov  𝑛 = NED
𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2

 =5,11 
Navrhujem 7 kolíkov + 2 presné svorníky       
 
min. rozstupy:
   a2= 3d ≈ 50 mm 

 a1= (3+2cosα)d ≈ 80 mm       

   a3t= max(7d;80 mm) ≈ 115 mm 
   a4t= (2+2sinα)d;3d ≈ 50 mm 
   a4c= 5d ≈ 80 mm  
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otlačenie  e1= <(1,2do;min(8t;125)>= <22;64> ≈ 50 mm  
oceľ. dosky 
   p1= <(2,2do;min(14t;200)>= <40;112> ≈ 70 mm 

 e2= <(1,2do;min(8t;125)>= <22;64> ≈ 50 mm 

   p2=<(2,4do;min(14t;200)>= <43;112> ≈ 50 mm 
    
 𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛{2,8𝑒2

d0
− 1,7; 2,5} = 2,5  𝛼𝑑 = 𝑒1/3𝑑𝑜 = 0,926 

𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 �𝛼𝑑; 𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

; 1,0� = 𝑚𝑖𝑛{0,93; 1; 1} = 0,93 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = k1∙αb∙fu∙d∙t
𝛾𝑀2

= 0,93∙2,5∙360∙16∙8
1,25

 = 85,7 kN          
2𝐹𝑏,𝑅𝑑 > 𝑁𝐸𝐷 →  2x85,7= 171,4 > 119,98 kN    VYHOVUJE   
 

3.3 Čap dolný 
𝑀𝐸𝑑 = ∑𝐹𝑀𝑟𝑖 + 𝑁𝐸𝐷 ∙ 𝑧𝑐 = 11,45*(122*2+70*2+59*2+80*2)+119,98*445 = 7,58 + 53,39=

  = 60,9kNm 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = 0,6A∙fup

𝛾𝑀2
= 0,6∙𝜋∙402∙360

4∙1,25
 = 166,25 kN > 121 kN 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 1,5t∙d∙fy
𝛾𝑀0

= 1,5∙8∙40∙235
1,0

 = 123,37 kN x2 = 246,74 > 121 kN 

𝑀𝑅𝑑 = 1,5Wel∙fyp
𝛾𝑀0

= 1,5∙𝜋∙403∙235
32∙1,0

 = 791,3 kNm > 60,9 kNm  VYHOVUJE 

min. rozstupy:

   𝑐 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 𝑑𝑂
3

= 121
2∙8∙235

+ 40
3

≈ 50 mm   

 𝑎 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 2𝑑𝑂
3

= 121
2∙8∙235

+ 2∙40
3

 ≈ 60 mm    

 
3.4 Spoj čap – priečel 

Kolíkový spoj
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 32,32 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 10,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠37 = 27,8 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;   𝑡 = 85 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,069 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 25,4 MPa 

 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 25911 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 11864 N 

Príčina zlyhania h 𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 10554 N   obr. spoja 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 10554 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 7,6 kN        nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 1,95 

Navrhujem 4 svorníky 
 

3.5 Čap horný 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 32,32 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 10,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠37 = 27,8 kN 
𝑀𝐸𝑑 = ∑𝐹𝑀𝑟𝑖 + 𝑁𝑐𝑧𝑐 = 11,45*(40*2) + 27,4*300 = 0,92 + 8,2 = 9,1 kNm 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = 0,6Afup

𝛾𝑀2
= 0,6∙𝜋202∙360

4∙1,25
 = 54,29 kN > 27,8 kN 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 1,5t∙dfy
𝛾𝑀0

= 1,5∙8∙20∙235
1,0

 = 56,4 kN x2 = 112,8 > 27,8 kN   VYHOVUJE 
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𝑀𝑅𝑑 = 1,5Welfyp
𝛾𝑀0

= 1,5∙𝜋203∙235
32∙1,0

 = 147,65 kNm > 9,1 kNm   

min. rozstupy:

   𝑐 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 𝑑𝑂
3

= 33
2∙8∙235

+ 20
3

≈ 20 mm 

 𝑎 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 2𝑑𝑂
3

= 33
2∙8∙235

+ 2∙20
3

 ≈ 30 mm 

 
 
3.6 Prípoj väznica – priečel 

Trámová BSD200/220 F1= Vz= 19,73 kN;  F2= Vy= 7,73 kN 
botka     R1,k= 44,3 kN;   R2,k= 17,1 kN   Obr. spoja 
Kotviace klince ᴓ4,0x40 
𝑅1,𝑑 = kmod∙R1,k

𝛾𝑀
 = 0,9∙44,3

1,25
 = 31,9 kN > 19,73 kN 

𝑅2,𝑑 = kmod∙R2,k
𝛾𝑀

 = 0,9∙17,1
1,25

 = 12,31 kN > 7,73 kN     

� F1
R1,d

�
2

+ � F2
R2,d

�
2

= �19,73
31,9

�
2

+ � 7,73
12,31

�
2
= 0,77 < 1    VYHOVUJE  

 
    

 
 
 
 
 
 

Obr. spoja 
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4 Posúdenie použiteľnosti(MSP) 
6,10b  ∑ 𝐺𝑘,𝑗

´´
𝑗>1 + "P" + "𝑄𝑘,1" + ∑ 𝜓0,𝑖

"
𝑖>1 ∙ 𝑄𝑘,𝑖  

  𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑢𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 ) 
 

4.1 Stojna      lef= 4935 mm 
g= 1,35*(4,21+1,08)= 7,14 kN/m; qs= 1,5*(5,7)= 8,55 kN/m; qv=1,5*(2,8)= 4,2 kN/m; 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 1,9 𝑚𝑚        𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 11,2 𝑚𝑚                                    𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 5,9 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0          𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6      𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5            𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 1,9*(1 + 0,6)= 3,04 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 11,2*(1 + 0*0,6)= 11,2 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 5,9*(0,5 + 0*0,6)= 2,95 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 3,04 + 11,2 + 2,95= 17,19< l/200= 24,67 mm 

VYHOVUJE  
  

4.2 Priečel       lef = 0,85*l= 0,85*7890= 6706 mm 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 2,2 𝑚𝑚          𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 12,1 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 7 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0           𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6        𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5      𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 2,2*(1 + 0,6)= 3,52 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =12,1*(1 + 0*0,6)= 12,1 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =7*(0,5 + 0*0,6)= 3,5 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 3,52 + 12,1 + 3,5 = 19,12 < lef / 200= 33,5 mm 

VYHOVUJE  
   

4.3 Väznica      lef= 4750 mm 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑧 = 0,4 𝑚𝑚                      𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 0,1 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 0,2 𝑚𝑚   
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑦 = 0,4 𝑚𝑚                     𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 5,4 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 2,1 𝑚𝑚  
𝜓2,1 = 0                                𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5                               𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6     𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,4(1 + 0,6)= 0,64 mm; 0,4(1 + 0,6)= 0,64 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =0,1(1 + 0*0,6)= 0,1 mm;   5,4 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =0,2(0,6 + 0*0,6)= 0,12 mm; 2,1(0,6)= 1,26 mm 
 
𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑧 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 + 0,1 + 0,12= 0,86< l/300= 16,5 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑦 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 +5,4+1,26= 7,3 < l/300= 16,5 mm VYHOVUJE 
 

4.4 Krokva       lef= 7890 mm 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 11,2 𝑚𝑚                 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 13,2 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 11,4 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0                       𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6               𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5     𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 11,2*(1 + 0,6)= 17,92 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 13,2*(1 + 0*0,6)= 13,2 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 11,4*(0,5 + 0*0,6)= 5,7 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 17,92 + 13,2 + 5,7= 36,82 < lef / 200= 39,45 mm 
          VYHOVUJE 
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Projekt Konstrukce zastřešení zámeckého objektu
Časť Prvá alternatíva – jednoduchý rám
Popis Výpis z programu Scia Engineer
Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

1. Obsah

1.  Obsah 1

2.  Materiály 1

3.  Zaťažovacie stavy 1

4.  Zaťažovacie skupiny 1

5.  Kombinácie 1

6.  Vnútorné sily na ráme 2

7.  Vnútorné sily na klieštinách 2

8.  Vnútorné sily na priečli 3

9.  Vnútorné sily na väznici 3

10.  Vnútorné sily na krokve 3

11.  Deformácie na ráme 3

12.  Deformácie na krokve 4

13.  Relatívna deformácia na väznici 5

14.  Reakcie 6

15.  Posudok dreva podľa MSÚ 6

16.  Posudok dreva podľa MSP 6

2. Materiály

Názov Typ Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Typ dreva

GL24h Drevo 380,0 1,1600e+04 0 7,2000e+02 0,00 Lepené, lamelové

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *

3. Zaťažovacie stavy

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia skupina Typ zaťaženia Spec Smer Dĺžka trvania Vzorový zaťažovací stav

LC1 vlastná tiaž Stále LG1 Vlastná tiaž -Z

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská ve

LC2 ostatné stále Stále LG1 Štandard
LC3 sneh cely Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC4 sneh spec Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC5 sneh kritic Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC7 vietor zprava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC6 vietor zlava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC8 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC9 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Strednodobé Žiadny

4. Zaťažovacie skupiny

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* * *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *
LG1 Stále
LG2 Premenné Výberová Sneh
LG3 Premenné Výberová Vietor
LG4 Premenné Výberová Kat H : strechy

5. Kombinácie

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská
CO1 Obálka MSU EN-MSÚ

(STR/GEO)
Sada B

LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *ŠtudentskáCO2 MSU-sneh Obálka -

LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štud

1,35

1,35
*Študentská verz
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Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská
CO2 MSU-sneh Obálka -únosnosť

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,50

1,50

1,50

0,90

0,90

1,05

1,05
CO3 MSU-vietor Obálka -

únosnosť
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,35

1,35

0,75

0,75

0,75

1,50

1,50

1,05

1,05
CO4 MSU-úžitné Obálka -

únosnosť
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,35

1,35

0,75

0,75

0,75

0,90

0,90

1,50

1,50
CO5 Obálka MSP EN-MSP

charakteristická
LC1 - vlastná tiaž

LC2 - ostatné stále

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Vnútorné sily na ráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 2 Stojna rám - RECT (180; 700)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B217 CO1/1 0,000 -122,18 -7,14 0,75
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B212 CO1/2 4,734 -10,37 -2,99 12,12
B220 CO1/3 4,934 -111,72 -13,61 -63,24
B218 CO1/4 0,000 -82,01 19,20 -56,48
B219 CO1/5 4,734 -53,75 1,31 24,13

7. Vnútorné sily na klieštinách

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 2 Klieštiny - 2 Obdl (80; 160; 180)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu
B215 CO1/1 0,000 -30,71 -0,28 0,00
B210 CO1/6 0,000 -6,73 -0,24 0,00
B210 CO1/7 0,000 -11,90 -1,40 0,00

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu
B210 CO1/7 5,040 -11,90 1,40 0,00
B210 CO1/7 2,520 -11,90 -1,13 -3,18

8. Vnútorné sily na priečli

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 2 Priečel rám - OBDEL (180; 300)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B216 CO1/3 0,000 -32,32 2,72 0,53
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B211 CO1/2 3,156 -1,29 -4,96 0,00
B216 CO1/5 3,156 -15,62 -10,50 0,00
B214 CO1/8 0,000 -23,21 4,81 -10,29
B214 CO1/9 0,000 -21,39 4,74 -10,77
B216 CO1/5 0,000 -20,58 -4,13 23,15

9. Vnútorné sily na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 2 Väznica rám - RECT (200; 220)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B232 CO1/1 1,900 -10,30 -0,10 0,50 4,12 0,05
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*

B240 CO1/3 1,900 3,61 -1,02 0,76 13,20 6,62
B408 CO1/4 3,800 -3,03 -7,73 -14,48 13,84 7,34
B409 CO1/4 0,000 -3,03 7,73 14,66 0,00 0,00
B231 CO1/3 4,750 0,00 0,24 -19,73 0,00 0,00
B228 CO1/3 0,000 0,00 -0,24 19,73 0,00 0,00
B228 CO1/2 0,000 -0,01 2,61 7,33 0,00 0,00
B228 CO1/3 0,950 0,00 -0,24 19,55 18,66 -0,23
B238 CO1/1 1,900 3,23 0,48 0,32 14,76 -7,45

10. Vnútorné sily na krokve

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 2 Krokva rám - RECT (200; 240)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B367 CO1/3 0,000 -12,49 6,70 -4,05
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B352 CO1/5 3,156 2,62 -4,10 0,00
B374 CO1/3 3,156 -3,28 -5,04 -0,35
B373 CO1/1 0,000 -11,58 7,23 -5,03
B382 CO1/3 0,000 -8,01 5,48 -5,90
B373 CO1/3 3,341 -6,63 -0,19 6,82

11. Deformácie na ráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 2 Stojna rám - RECT (180; 700)
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B226 0,000 0,0 0,7 0,1 0,0
LC2 B212 0,000 0,0 0,7 0,1 0,0
LC2 B218 4,734 0,0 -1,3 0,4 0,0
LC2 B220 4,276 0,0 1,2 0,1 0,0
LC2 B220 0,329 0,0 0,2 -0,4 0,0
LC2 B218 3,124 0,0 -0,5 0,5 0,0
LC2 B212 2,367 0,0 0,0 0,4 0,0
LC2 B226 2,367 0,0 0,0 0,4 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 2 Stojna rám - RECT (180; 700)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B226 0,000 0,0 -2,0 0,7 0,0
LC5 B212 0,000 0,0 -2,0 0,7 0,0
LC5 B219 4,734 0,0 -5,9 0,1 0,0
LC5 B217 4,934 0,0 5,7 -0,4 0,0
LC5 B217 0,000 0,0 0,0 -1,6 0,0
LC5 B219 1,562 0,0 -3,6 0,9 0,0
LC5 B212 2,604 0,0 -4,0 0,6 0,0
LC5 B226 2,604 0,0 -4,0 0,6 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 2 Stojna rám - RECT (180; 700)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B224 4,934 0,0 9,0 -1,1 0,0
LC6 B207 4,934 0,0 9,0 -1,1 0,0
LC6 B220 4,934 0,0 -11,2 1,1 0,0
LC6 B218 3,124 0,0 11,3 0,0 0,0
LC6 B217 0,000 0,0 0,0 -2,7 0,0
LC6 B220 0,000 0,0 0,0 3,0 0,0
LC6 B208 0,316 0,0 8,2 -1,0 0,0
LC6 B225 0,316 0,0 8,2 -1,0 0,0

12. Deformácie na krokve

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 2 Krokva rám - RECT (200; 240)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B383 1,096 -1,1 -1,6 0,3 0,0
LC2 B404 1,096 1,1 -1,6 0,3 0,0
LC2 B376 3,063 0,1 -8,7 0,0 0,0
LC2 B383 0,000 0,0 -1,2 0,4 -2,3
LC2 B375 3,156 0,0 -2,9 -2,0 -0,2
LC2 B376 0,835 0,0 -7,4 0,9 0,0
LC2 B404 0,000 0,0 -1,2 0,4 2,3

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 2 Krokva rám - RECT (200; 240)
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B383 1,096 -0,6 0,0 0,6 0,0
LC5 B404 1,096 0,6 0,0 0,6 0,0
LC5 B376 3,620 0,1 -11,4 0,0 0,0
LC5 B378 4,660 -0,2 4,8 0,0 0,5
LC5 B375 3,156 0,0 -3,8 -3,0 -0,1
LC5 B376 0,557 0,0 -7,1 2,2 0,0
LC5 B383 0,000 0,0 0,6 0,6 -1,3
LC5 B404 0,000 0,0 0,6 0,6 1,3

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 2 Krokva rám - RECT (200; 240)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B354 1,114 -0,3 -9,6 -0,2 0,0
LC6 B403 1,114 0,3 -9,6 -0,2 0,0
LC6 B377 4,386 0,0 -12,4 0,0 0,0
LC6 B373 2,367 0,0 13,2 0,0 0,0
LC6 B378 0,000 0,0 2,2 -2,8 -0,4
LC6 B383 0,000 0,0 -3,5 3,0 0,0
LC6 B387 4,934 0,0 11,3 -1,0 -0,5
LC6 B349 4,934 0,0 11,3 -1,0 0,5

13. Relatívna deformácia na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 2 Väznica rám - RECT (200; 220)
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B408 3,800 -0,3 0,0
LC2 B410 3,800 0,3 0,0
LC2 B240 2,375 -0,2 -0,3
LC2 B242 0,838 0,0 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Prierez : 2 Väznica rám - RECT (200; 220)
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B408 2,375 -1,8 0,0
LC5 B410 2,375 2,1 -0,1
LC5 B240 2,375 -0,1 -0,2
LC5 B242 2,235 0,0 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 2 Väznica rám - RECT (200; 220)
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B410 2,375 -5,4 -0,1
LC6 B240 2,375 0,0 0,1
LC6 B410 2,375 -5,4 -0,1
LC6 B408 2,375 -2,9 0,1
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Autor Fedor Hric

 *Študentská verzia* *Študentská verz

14. Reakcie

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Podpera Stav Rx

[kN]
Ry
[kN]

Rz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Sn33/N162 CO1/4 -74,76 0,00 135,38 0,00 0,00 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*

Sn34/N168 CO1/3 74,06 0,00 130,50 0,00 0,00 0,00
Sn35/N169 CO1/3 -33,39 -3,37 83,66 0,00 0,00 0,00
Sn32/N155 CO1/3 -33,39 3,37 83,66 0,00 0,00 0,00
Sn32/N155 CO1/6 -2,65 1,76 37,79 0,00 0,00 0,00
Sn33/N162 CO1/1 -69,38 0,00 141,78 0,00 0,00 0,00
Sn31/N161 CO1/10 25,33 2,24 58,78 0,00 0,00 0,00

15. Posudok dreva podľa MSÚ

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Posudok dreva podľa MSÚ

Nosník Prierez Materiál dx
[m]

Zaťažovací stav Jednotkový posudok
[-]

Posudok únosnosti
[-]

Stabilitný posudok
[-]

CH/V/P

B218 2 Stojna rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,23 0,23 0,00 W5,N4
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *

B216 2 Priečel rám - OBDEL GL24h 3,156 CO1 0,18 0,18 0,00 W5,N4
B215 2 Klieštiny - 2 Obdl GL24h 2,520 CO1 0,27 0,27 0,00 N3,N4
B238 2 Väznica rám - RECT GL24h 1,900 CO1 0,70 0,70 0,00 N4
B378 2 Krokva rám - RECT GL24h 4,934 CO1 0,53 0,53 0,00 N4

16. Posudok dreva podľa MSP

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO5
Prvok Prierez Materiál dx

[m]
Zaťažovací stav kdef

[-]
Jednotkový posudok

[-]
uy inst
[mm]

Rel uy inst
[1/xx]

Posudok uy inst
[-]

uy fin
[mm]

Rel uy fin
[1/xx]

Posudok uy fin
[-]

uz inst
[mm]

Rel uz inst
[1/xx]

Posudok uz inst
[-]

uz fin
[mm]

Rel uz fin
[1/xx]

Posudok uz fin
[-]

B217 2 Stojna rám - RECT GL24h 4,934 CO5 0,60 0,73 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

12,1 1/408 0,73 13,0 1/380 0,53

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentsk

B214 2 Priečel rám - OBDEL GL24h 0,000 CO5 0,60 0,24 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

-6,2 1/1263 0,24 -6,4 1/1240 0,16

B210 2 Klieštiny - 2 Obdl GL24h 2,520 CO5 0,60 0,46 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

7,7 1/652 0,46 8,5 1/593 0,34

B408 2 Väznica rám - RECT GL24h 2,375 CO5 0,60 0,33 5,2 1/916 0,33 5,1 1/938 0,21

-0,4 1/2518 0,12 -0,5 1/1781 0,11

B378 2 Krokva rám - RECT GL24h 4,934 CO5 0,60 0,60 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

-9,9 1/499 0,60 -10,8 1/458 0,44
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1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie 

Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som 
sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), 
ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných 
krídlach tejto strešnej konštrukcie. 

Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na: 
• Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné 
hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie 
drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h a 
ihličnatého dreva triedy pevnosti C20.  

• Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií 
charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre 
nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z 
lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h a ihličnatého dreva triedy 
pevnosti C20. 

Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli 
dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia: 
• Úžitkové zaťaženie: 

 – v prvom sektore (jednoduchého rámu) beriem silu o charakteristickej 
hodnote Qfk = 1 kN   

– v druhom sektore (ponechaný pôvodný stav) spojité zaťaženie 
s charakteristickou hodnotou qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe 
požiadavky investora).  

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou 
rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií 
terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4) 

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou 
hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca III. 
snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA) 

Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 1. 
triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1. 
 

2. Druhá alternatíva – rám + spevnenie pôvodného 
stavu 

 
• Základná nosná konštrukcia sa skladá z novej alternatívy (rámová 

konštrukcia) a z pôvodného stavu (manzardová strešná konštrukcia). 
Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti 
GL24h(ČSN EN 1955-1-1) a rasteného ihličnatého dreva C20 (ČSN EN 
338). 

• Do nosnej konštrukcie pôvodného stavu (na väzné a stropné trámy) bolo 
pridané premenné úžitkové zaťaženie qfk = 3 kN/m2. 
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• Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu 
– oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené 
na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) 
a kolíkmi – s vloženými oceľovými plechmi. 

• Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou 
pozinkovania, eventuálne ako nerezový. 

• Jednotlivé dimenzie základných konštrukčných prvkov viď. kapitola 
A.3.2 Pôvodný stav, Prierezové rozmery a materiál a kapitola 
B.2 Prvá alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – rám. 

Rámová časť strešnej konštrukcie je do značnej miery totožná s prvou 
alternatívou, preto ju považujem za vyhovujúcu. 

Nosnej pôvodnej strešnej konštrukcii je nutné v dôsledku pridaného zaťaženia 
zvýšiť únosnosť a pretvárnosť.  

U väzného trámu bola tuhosť zväčšená pridaním dvojice oceľových prierezov 2 x 
IPE600 (oceľ pevnosti S235). 

Stropný trám a krokva (stojka) bola spevnená za pomoci pridania dvojice 
drevených prierezov (b= 200, h= 750) väčšej pevnostnej triedy (lepené lamelové 
drevo GL28h). 

Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti 
montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti 
montážnych spojov. 

Prípoje krokiev k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových čapov 
ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje samotných krokiev vo vrchole sú 
zabezpečené oceľovými čapmi ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje hambálkov na 
krokvy sú vyriešené dvomi dvojstrižnými svorníkmi ᴓ20 mm. 

Prípoje krokiev na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom 
P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi ᴓ16 mm, 
resp. kolíkmi ᴓ16 mm. 

Prípoje medzi krokvami sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P2 (oceľ 
pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ16 mm. 
 

3. Geometria druhej alternatívy 

 

Obr. schéma druhej alternatívy                 Obr. axonometria druhej alternatívy 
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4. Popis statického riešenia nosnej konštrukcie 
Statická analýza nosných prvkov strešnej konštrukcie bola prevedená programovým 
systémom Scia Engineer 2013.1. Výpočtom boli analyzované priestorové modely 
jednotlivých alternatív, a to na účinky stálych a premenných zaťažení. 
Posúdenie medzného stavu únosnosti a použiteľnosti nosnej konštrukcie ako celku 
i jej jednotlivých súčastí bolo prevedené v súlade s platným normovým dokumentom 
ČSN EN 1995-1-1: Navrhovaní dřevěných konstrukcí.  
 

5. Ochrana konštrukcie 
Všetky prvky drevenej strešnej konštrukcie je potrebné ošetriť ochrannými 
prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky na pôsobenie drevenej konštrukcie 
realizovanej, či už z lepeného lamelového dreva, alebo rasteného dreva v danom 
prostredí. Súčasne je nutné vyhovieť hygienickým požiadavkám, požiadavkám na 
ochranu životného prostredia, ako aj architektonickým a pamiatkovým požiadavkám 
na estetický vzhľad konštrukcie. Zároveň všetky úpravy konštrukcie nesmú porušiť 
súčasnú historickú hodnotu objektu. 
Oceľové prvky (vrátane spojovacích) budú použité pozinkované. 
 

6. Montáž 
Montáž konštrukcie bude realizovaná na základe montážnej dokumentácie, 
spracovanej dodávateľom stavby. Členenie konštrukcie na montážne celky je závislé 
na použitej mechanizácii, resp. parametroch (nosnosť, vyloženie) a pozícii pri 
montáži (montáž z nádvoria, alebo montáž z vonku). Ďalej na možnostiach prepravy 
konštrukčných celkov na miesto stavby. 
 

7. Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Konštrukcie a všetky jej časti budú realizované podľa normy ČSN 73 2810 Dřevěné 
konstrukce – Provádění. 
Pri výrobe a montáži je nutné robiť priebežné kontroly, a to hlavne geometrie prvkov, 
predpísaných rozmerov konštrukčných celkov a konštrukčných detailov (hlavne 
spojov a prípojov). Jedná sa o kontroly vizuálne, resp. kontroly s použitím meracích 
prístrojov. 
Po zahájení prevádzky budú autorizovanou osobou (statikom) uskutočnené 
pravidelné periodické prehliadky (minimálne 1x ročne), mimo hodín kedy sa v kaštieli 
sprevádzajú návštevníci. Pri kontrolách bude v prvom rade kontrolovaný aktuálny 
stav dreva, priehyb konštrukcií a ich deformácie, spoje a ďalej stav ochrany 
drevených a oceľových častí. O absolvovaných prehliadkach bude zhotovený zápis 
s uvedením zistených poznatkov, záverov z prehliadky a prípadných nutných 
opatreniach, ak by sa zistili nejaké poruchy. Spôsob a dobu na odstránenie porúch 
určí statik. 
Prehliadky konštrukcií zabezpečuje vlastník objektu. 
 

8. Dôležité upozornenia 
• Nová strešná konštrukcia musí zachovávať vonkajší tvar pôvodného stavu 

(geometria, sklony striech, šírkové usporiadanie). 
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• Nesmie dôjsť k narušeniu okolitého prostredia, či poškodeniu ostatných 
konštrukcií, ktoré sú v tesnej blízkosti, čím by sa mohla znížiť súčasná veľká 
historická a umelecká hodnota celého objektu. 

• Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie sú navrhnuté z dreva pevnostných 
tried GL24h, C20 brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií pre 
lepené lamelové drevo, resp. rastené ihličnaté drevo – viď ČSN EN 338, 
ČSN 73 2824-1, ČSN EN 1994, ČSN EN 1995-1-1. 

• Materiálové charakteristiky lepeného lamelového a rasteného dreva boli 
uvažované pre triedu použitia 1(ČSN EN 1995-1-1). 

• Pri výrobe drevených prvkov konštrukcie z lepeného lamelového dreva a 
rasteného dreva je treba dodržať požiadavky príslušných noriem uvedených 
v celkovej technickej správe 

• Vypracovaná dokumentácia nenahrádza výrobnú či montážnu dokumentáciu. 
 

9. Zhodnotenie druhej alternatívy 
Druhá varianta, t. j. varianta rámu kombinovaná so súčasným stavom navyše aj 
s pridaným úžitkovým zaťažením qfk = 3 kN/m2 nedosiahla úplne dobré výsledky po 
stránke únosnosti (MSÚ), ako aj po stránke použiteľnosti (MSP) podľa 
ČSN EN 1995-1-1. Uspokojivé výsledky vznikli až neprimerane obrovským 
spevnením súčasného pôvodného stavu (plných väzieb). Toto spevnenie je ale aj na 
úkor estetického dojmu. Na spevnenie okrem iného museli byť použité už značne 
masívne oceľové prierezy, ktoré ale na samotnej historickej konštrukcii pôsobia dosť 
rušivo. 
Preto pre nový spôsob využitia krovu s pridaným úžitkovým zaťažením qfk = 3 kN/m2 
navrhujem úplne novú variantu, ktorá bude schopná preniesť toto zaťaženie a bude 
výhodná nielen z technického, ale aj z estetického hľadiska. 
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Projekt Konstrukce zastřešení zámeckého objektu
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

1. Obsah

1.  Obsah 1

2.  Materiály 1

3.  Posudok dreva podľa MSP 1

4.  Posudok dreva podľa MSÚ 1

5.  Prierezy 2

2. Materiály

Názov Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Dolná medza
[mm]

Horná hranica
[mm]

Fy (rozsah)
[MPa]

Fu (rozsah)
[MPa]

S 235 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0

40

40

80

235,0

215,0

360,0

360,0

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

Názov Typ Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Typ dreva

C20 Drevo 330,0 9,5000e+03 0 5,9000e+02 0,00 Rastené

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *

C30 Drevo 380,0 1,2000e+04 0 7,5000e+02 0,00 Rastené
GL24h Drevo 380,0 1,1600e+04 0 7,2000e+02 0,00 Lepené, lamelové
GL28h Drevo 410,0 1,2600e+04 0 7,8000e+02 0,00 Lepené, lamelové

3. Posudok dreva podľa MSP

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO5
Prvok Prierez Materiál dx

[m]
Zaťažovací stav kdef

[-]
Jednotkový posudok

[-]
uy inst
[mm]

Rel uy inst
[1/xx]

Posudok uy inst
[-]

uy fin
[mm]

Rel uy fin
[1/xx]

Posudok uy fin
[-]

uz inst
[mm]

Rel uz inst
[1/xx]

Posudok uz inst
[-]

uz fin
[mm]

Rel uz fin
[1/xx]

Posudok uz fin
[-]

B416 3 Väzný tram - Všeobecný prierez C20 8,300 CO5 0,60 1,25 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

-69,3 1/239 1,25 -78,1 1/213 0,94

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Š

B422 3 Krokva - 2 Obdl GL28h 2,792 CO5 0,60 0,25 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

4,2 1/1177 0,25 4,6 1/1082 0,18

B465 3 Krokva pôvodná - RECT C20 4,934 CO5 0,60 0,51 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

8,3 1/593 0,51 10,3 1/478 0,42

B424 3 Stropný trám - 2+1 El.plné C20 1,500 CO5 0,60 0,79 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

-16,5 1/381 0,79 -18,1 1/348 0,58

B450 3 Hambálok pôvodný - RECT C20 2,520 CO5 0,60 1,17 -0,5 1/9699 0,03 -0,7 1/7345 0,03

19,7 1/256 1,17 20,6 1/244 0,82

B428 3 Vzpera - RECT C20 1,314 CO5 0,60 0,01 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

-0,1 1/10000 0,01 -0,2 1/10000 0,01

B875 3 Väznica pôvodná - RECT C30 4,433 CO5 0,60 0,17 -0,5 1/1746 0,17 -0,7 1/1391 0,14

-0,2 1/4416 0,07 -0,3 1/3526 0,06

B509 3 Priečel rám - RECT GL24h 0,000 CO5 0,60 0,21 -0,1 1/10000 0,00 -0,2 1/10000 0,00

-5,5 1/1435 0,21 -5,5 1/1425 0,14

B756 3 Klieštiny rám - 2 Obdl GL24h 2,520 CO5 0,60 0,76 -0,1 1/10000 0,01 -0,2 1/10000 0,01

12,8 1/394 0,76 13,6 1/371 0,54

B510 3 Stojna rám - RECT GL24h 4,934 CO5 0,60 0,67 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

11,0 1/447 0,67 11,8 1/417 0,48

B521 3 Väznica rám - RECT GL24h 0,476 CO5 0,60 0,15 0,5 1/2006 0,15 0,6 1/1688 0,12

-0,2 1/4345 0,07 -0,3 1/3648 0,05

B560 3 Krokva rám - RECT GL24h 4,934 CO5 0,60 0,70 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

11,6 1/427 0,70 11,8 1/417 0,48

B806 3 Rebro - RECT GL24h 2,375 CO5 0,60 1,17 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

-18,6 1/256 1,17 -19,5 1/244 0,82

4. Posudok dreva podľa MSÚ

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Posudok dreva podľa MSÚ

Nosník Prierez Materiál dx
[m]

Zaťažovací stav Jednotkový posudok
[-]

Posudok únosnosti
[-]

Stabilitný posudok
[-]

CH/V/P
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B416 3 Väzný tram - Všeobecný prierez C20 0,000 CO1 70,84 70,84 0,00 N4

B422 3 Krokva - 2 Obdl GL28h 3,300 CO1 0,47 0,47 0,00 N3,N4

B878 3 Krokva pôvodná - RECT C20 2,367 CO1 0,35 0,35 0,00 N4

B435 3 Stropný trám - 2+1 El.plné C20 1,500 CO1 0,92 0,92 0,00 N4

B881 3 Hambálok pôvodný - RECT C20 2,268 CO1 0,58 0,58 0,00 N4

B427 3 Vzpera - RECT C20 0,000 CO1 0,42 0,42 0,00 N3,N4

B875 3 Väznica pôvodná - RECT C30 4,750 CO1 0,92 0,92 0,00 N4
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Nosník Prierez Materiál dx
[m]

Zaťažovací stav Jednotkový posudok
[-]

Posudok únosnosti
[-]

Stabilitný posudok
[-]

CH/V/P
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B509 3 Priečel rám - RECT GL24h 3,156 CO1 0,17 0,17 0,00 W5,N4

B756 3 Klieštiny rám - 2 Obdl GL24h 2,268 CO1 0,39 0,39 0,00 N3,N4

B511 3 Stojna rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,19 0,19 0,00 W5,N4

B521 3 Väznica rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,93 0,93 0,00 N4

B551 3 Krokva rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,26 0,26 0,00 N4

B824 3 Rebro - RECT GL24h 2,375 CO1 1,00 1,00 0,00 N4

5. Prierezy

Názov 3 Priečel rám
Typ RECT
Detailný 180; 300
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 180

H
 3

00

z

 y

A [m2] 5,4000e-02
A y, z [m2] 4,5000e-02 4,5000e-02
I y, z [m4] 4,0500e-04 1,4580e-04
I w [m6], t [m4] 2,5077e-07 3,6438e-04
Wel y, z [m3] 2,7000e-03 1,6200e-03
Wpl y, z [m3] 3,3000e-03 1,9800e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 150
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 9,6000e-01 9,6000e-01
Mply +, - [Nm] 7,92e+04 7,92e+04
Mplz +, - [Nm] 4,75e+04 4,75e+04

Názov 3 Stojna rám
Typ RECT
Detailný 180; 700
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 180

H
 7

00

z

 y

A [m2] 1,2600e-01
A y, z [m2] 1,0500e-01 1,0500e-01
I y, z [m4] 5,1450e-03 3,4020e-04
I w [m6], t [m4] 1,0420e-05 1,1377e-03
Wel y, z [m3] 1,4700e-02 3,7800e-03
Wpl y, z [m3] 1,7967e-02 4,6200e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 350
\alfa [deg] 0,00
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Názov 3 Krokva rám
Typ RECT
Detailný 200; 240
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 200
H

 2
40

z

 y

A [m2] 4,8000e-02
A y, z [m2] 4,0000e-02 4,0000e-02
I y, z [m4] 2,3040e-04 1,6000e-04
I w [m6], t [m4] 3,7609e-08 3,1839e-04
Wel y, z [m3] 1,9200e-03 1,6000e-03
Wpl y, z [m3] 2,3467e-03 1,9556e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 120
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 8,8000e-01 8,8000e-01
Mply +, - [Nm] 5,63e+04 5,63e+04
Mplz +, - [Nm] 4,69e+04 4,69e+04

Názov 3 Hambálok pôvodný
Typ RECT
Detailný 150; 150
Materiálová položka C20
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 150

H
 1

50

z

 y

A [m2] 2,2500e-02
A y, z [m2] 1,8750e-02 1,8750e-02
I y, z [m4] 4,2188e-05 4,2188e-05
I w [m6], t [m4] 1,4367e-09 7,1068e-05
Wel y, z [m3] 5,6250e-04 5,6250e-04
Wpl y, z [m3] 6,5323e-04 6,5323e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 75 75
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,0000e-01 6,0000e-01
Mply +, - [Nm] 1,24e+04 1,24e+04
Mplz +, - [Nm] 1,24e+04 1,24e+04

Názov 3 Väzný tram
Typ Všeobecný prierez
Materiálová položka C20

S 235
Výroba všeobecný
Rovinný vzper y-y d
Rovinný vzper z-z d
Klopenie Štandard
Použiť 2D výpočet MKP 
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z

 y

A [m2] 7,2602e-01
A y, z [m2] 4,3126e-02 4,4393e-02
I y, z [m4] 4,1203e-02 9,9441e-03
I w [m6], t [m4] 3,2965e-04 9,3276e-03
Wel y, z [m3] 1,3511e-01 4,5201e-02
Wpl y, z [m3] 8,8930e-02 4,3773e-02
d y, z [mm] 0 -4
c YUSS, ZUSS [mm] 0 -15
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 3,2146e+00 4,7132e+00
Mply +, - [Nm] 1,71e+06 1,69e+06
Mplz +, - [Nm] 8,32e+05 8,32e+05

Názov 3 Stropný trám
Typ 2+1 El.plné
Detailný 150; 450; 200; 750
Materiálová položka C20

GL28h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

Ba 150

ha
 4

50

Bb 200

hb
 7

50

m1

 m2  
z

 y

A [m2] 4,6539e-01
A y, z [m2] 2,9143e-01 4,0600e-01
I y, z [m4] 1,9790e-02 1,3638e-02
I w [m6], t [m4] 1,4427e-04 1,3813e-02
Wel y, z [m3] 5,2774e-02 4,9594e-02
Wpl y, z [m3] 7,2398e-02 6,2561e-02
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 275 375
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 3,2000e+00 3,2000e+00
Mply +, - [Nm] 1,38e+06 1,38e+06
Mplz +, - [Nm] 1,19e+06 1,19e+06

Názov 3 Rebro
Typ RECT
Detailný 120; 260
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 
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B 120

H
 2

60

z

 y

A [m2] 3,1200e-02
A y, z [m2] 2,6000e-02 2,6000e-02
I y, z [m4] 1,7576e-04 3,7440e-05
I w [m6], t [m4] 8,8642e-08 1,0614e-04
Wel y, z [m3] 1,3520e-03 6,2400e-04
Wpl y, z [m3] 1,6524e-03 7,6267e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 60 130
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,6000e-01 7,6000e-01
Mply +, - [Nm] 3,97e+04 3,97e+04
Mplz +, - [Nm] 1,83e+04 1,83e+04

Názov 3 Väznica rám
Typ RECT
Detailný 180; 200
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 180

H
 2

00

z

 y

A [m2] 3,6000e-02
A y, z [m2] 3,0000e-02 3,0000e-02
I y, z [m4] 1,2000e-04 9,7200e-05
I w [m6], t [m4] 9,4131e-09 1,8107e-04
Wel y, z [m3] 1,2000e-03 1,0800e-03
Wpl y, z [m3] 1,4667e-03 1,3200e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 100
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,6000e-01 7,6000e-01
Mply +, - [Nm] 3,52e+04 3,52e+04
Mplz +, - [Nm] 3,17e+04 3,17e+04

Názov 3 Väznica pôvodná
Typ RECT
Detailný 180; 200
Materiálová položka C30
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 180

H
 2

00

z

 y
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A [m2] 3,6000e-02
A y, z [m2] 3,0000e-02 3,0000e-02
I y, z [m4] 1,2000e-04 9,7200e-05
I w [m6], t [m4] 9,4131e-09 1,8107e-04
Wel y, z [m3] 1,2000e-03 1,0800e-03
Wpl y, z [m3] 1,5805e-03 1,4224e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 100
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,6000e-01 7,6000e-01
Mply +, - [Nm] 3,64e+04 3,64e+04
Mplz +, - [Nm] 3,27e+04 3,27e+04

Názov 3 Vzpera
Typ RECT
Detailný 200; 150
Materiálová položka C20
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 200

H
 1

50

z

 y

A [m2] 3,0000e-02
A y, z [m2] 2,5000e-02 2,5000e-02
I y, z [m4] 5,6250e-05 1,0000e-04
I w [m6], t [m4] 1,7495e-08 1,2166e-04
Wel y, z [m3] 7,5000e-04 1,0000e-03
Wpl y, z [m3] 8,7097e-04 1,1613e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 75
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,0000e-01 7,0000e-01
Mply +, - [Nm] 1,65e+04 1,65e+04
Mplz +, - [Nm] 2,21e+04 2,21e+04

Názov 3 Krokva pôvodná
Typ RECT
Detailný 180; 200
Materiálová položka C20
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

B 180

H
 2

00

z

 y

A [m2] 3,6000e-02
A y, z [m2] 3,0000e-02 3,0000e-02
I y, z [m4] 1,2000e-04 9,7200e-05
I w [m6], t [m4] 9,4131e-09 1,8107e-04
Wel y, z [m3] 1,2000e-03 1,0800e-03
Wpl y, z [m3] 1,3935e-03 1,2542e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 100
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,6000e-01 7,6000e-01
Mply +, - [Nm] 2,65e+04 2,65e+04
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Mplz +, - [Nm] 2,38e+04 2,38e+04

Názov 3 Krokva
Typ 2 Obdl
Detailný 180; 500; 150
Materiálová položka GL28h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

tha 180

B
a 

50
0

a 150

B
a 

50
0

tha 180

z

 y

A [m2] 1,8000e-01
A y, z [m2] 1,5000e-01 1,5000e-01
I y, z [m4] 3,7500e-03 5,3865e-03
I w [m6], t [m4] 1,0768e-04 1,4973e-03
Wel y, z [m3] 1,5000e-02 2,1124e-02
Wpl y, z [m3] 1,9076e-02 2,3669e-02
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 255 250
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,7200e+00 2,7200e+00
Mply +, - [Nm] 5,06e+05 5,06e+05
Mplz +, - [Nm] 6,27e+05 6,27e+05

Názov 3 Klieštiny rám
Typ 2 Obdl
Detailný 80; 160; 180
Materiálová položka GL24h
Výroba drevo
Použiť 2D výpočet MKP 

tha 80

Ba
 1

60

a 180

Ba
 1

60

tha 80

z

 y

A [m2] 2,5600e-02
A y, z [m2] 2,1333e-02 2,1333e-02
I y, z [m4] 5,4613e-05 4,4629e-04
I w [m6], t [m4] 9,2976e-07 3,7338e-05
Wel y, z [m3] 6,8267e-04 2,6253e-03
Wpl y, z [m3] 8,3437e-04 2,4184e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 170 80
\alfa [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 9,6000e-01 9,6000e-01
Mply +, - [Nm] 2,00e+04 2,00e+04
Mplz +, - [Nm] 5,80e+04 5,80e+04



 
 

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 
  
  

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁMECKÉHO OBJEKTU 
  

D. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 TRETEJ VARIANTY 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE        
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                  FEDOR HRIC 
AUTHOR 
 
 
 
BRNO 2014                   



 
 

Obsah 
1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie   ....................................................... 3

2. Tretia alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – kombinovaný rám   .................................. 3

3. Geometria tretej alternatívy   ............................................................................................... 5

4. Popis statického riešenia nosnej konštrukcie   .................................................................... 5

5. Ochrana konštrukcie   ......................................................................................................... 5

6. Montáž   .............................................................................................................................. 6

7. Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie   ............................................................................. 6

8. Dôležité upozornenia   ........................................................................................................ 6

9. Zhodnotenie tretej alternatívy   ............................................................................................ 7

 
 
 
 
 
 
 



KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁMECKÉHO OBJEKTU FEDOR HRIC 

3 
 

1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie 

Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som 
sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), 
ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných 
krídlach tejto strešnej konštrukcie. 

Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na: 
• Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné 
hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie 
drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h.  

• Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií 
charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre 
nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z 
lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h.  

• Prevedené posudky všetkých spojov. 
• Ďalej aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky posúdené na 

odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu.  
• Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa 

ČSN 73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t= 30 minút. 
Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli 
dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia: 
• Úžitkové zaťaženie: 
– v prvom sektore (jednoduchého rámu) beriem silu o charakteristickej hodnote 

Qfk = 1 kN   
– v druhom sektore (ponechaný pôvodný stav) spojité zaťaženie 

s charakteristickou hodnotou qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe 
požiadavky investora)   

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou 
rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií 
terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4) 

• Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou 
hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca 
III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA) 

Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 
1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1. 
 
2. Tretia alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – 

kombinovaný rám 
• Základná nosná konštrukcia novej alternatívy je rámová konštrukcia. 

Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti 
GL24h (ČSN EN 1955-1-1). 

• Rámová konštrukcia je rozdelená na dve časti:   
- rám z prvej alternatívy s úžitkovým zaťažením Qfk = 4x1 kN  
- rám nový, ktorý bude schopný preniesť úžitkové zaťaženie qfk = 3 kN/m2 
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• Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu 
– oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené 
na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) 
a kolíkmi – s vloženými oceľovými plechmi. 

• Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou 
pozinkovania, eventuálne ako nerezový. 

 
 Nová hlavná nosná rámová konštrukcia, resp. plná väzba (každých 4,75 m, t. j. 

každá piata väzba) pozostáva zo stojky dĺžky 4,934 m, pod uhlom 66° je nábeh  
b= 180mm; h= 300 – 850 mm a stropného trámu dĺžky 13 m a dimenziami 
b= 180 mm; h= 850 mm. 

Krokvy (b= 200; h= 240) sú v hornej časti spojené klieštinami (2x b= 80 mm; 
h= 160 mm) o dĺžke 5,96 m vo výške 2,298 m pod sedlom strechy. Klieštiny sú po 
dĺžke vyplnené drevenou vložkou, a to z dôvodu minimálne požadovanej požiarnej 
odolnosti (t= 30 min, viď ČSN 73 0802).  

Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti 
montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti 
montážnych spojov. 

Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m upevnené na krokvy 
pomocou dvojstrižných svorníkov ᴓ12 mm. 

V pomúrniciach sú vytvorené kapsy za účelom uloženia hlavných nosných 
podlahových nosníkov ako aj oceľových čapov rámových stojen. Keďže bude takto 
pomúrnica značne prerušovaná je nutné ju dostatočne zakotviť do múrika (kotvy   
ᴓ10 mm každých 1,9 m) 

Celkovú priestorovú tuhosť celej strešnej konštrukcie zabezpečujú stužidlá 
prierezu rúry ᴓ76,1x5 mm o dĺžke 4,632 m, pripojené na krokvy pomocou oceľových 
čapov ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355). 

Prípoje rámových stojen k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových 
čapov ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoj čapov k  stropnej konštrukcie je 
uvažovaný pomocou kotviacich skrutiek ᴓ10mm ( oceľ pevnosti S235). 

Prípoje samotných krokiev vo vrchole sú zabezpečené oceľovými čapmi ᴓ20 mm 
(oceľ pevnosti S355). Prípoje klieštin na krokvy sú vyriešené dvomi dvojstrižnými 
svorníkmi ᴓ20 mm. 

Prípoje rámových stojen na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým 
plechom P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi 
ᴓ16 mm, resp. kolíkmi ᴓ16 mm. 

Prípoje medzi krokvami a stropným trámom sú zabezpečené vnútorným oceľovým 
plechom P3 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ12 mm. 

Prípoj krokvy na väznicu je vyriešený oceľovou spojkou UNI190L-B (Simpson 
Strong- Tie) a kotviacimi klincami ᴓ4,0 x 40 mm. 

Stropná horná podlaha je navrhnutá tak, že nosné prvky sú stropné trámy, do nich 
sú zapustené hranoly (pevnostnej triedy GL24h; dĺžka 4,75 m; b= 200 mm; 
h= 200 mm), na ktorých leží samotná podlaha (drevené dosky hrúbky 50 mm, 
pevnostnej triedy C20). 

Stropná dolná podlaha je navrhnutá tak, že nosné prvky sú oceľové samostatné 
nosníky (2 x IPE500; oceľ pevnosti S355) uložené na nosných stenách. Na nich sú 
pripevnené hranoly (pevnostnej triedy GL24h; dĺžka 4,75 m; b= 200 mm; 
h= 200 mm), na ktorých leží samotná podlaha (drevené dosky hrúbky 50 mm, 
pevnostnej triedy C20). 
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Väznice (b= 180 mm; h= 200 mm) sú na rámové stojiny resp. priečle pripojené 
pomocou trámovej botky BSD 180/200 (Simpson Strong-Tie) a kotviacimi klincami 
ᴓ4,0 x 40 mm (oceľ pevnosti S235). 

Podlahové rebrá (b= 120 mm; h= 260 mm) sú pripojené na stropné trámy 
pomocou trámovej botky BSI 120/190-B (Simpson Strong-Tie) a kotviacimi klincami 
ᴓ4,0 x 50 mm (oceľ pevnosti S235). Pripojenie rebier na spodný hlavný podlahový 
nosník je za pomoci priečnej výstuhy tohto nosníka a dvojstrižnými svorníkmi 
ᴓ12 mm. 

 
3. Geometria tretej alternatívy 

 

 

Obr. schéma tretej alternatívy                 Obr. axonometria tretej alternatívy 
 
 
 

4. Popis statického riešenia nosnej konštrukcie 
Statická analýza nosných prvkov strešnej konštrukcie bola prevedená programovým 
systémom Scia Engineer 2013.1. Výpočtom boli analyzované priestorové modely 
jednotlivých alternatív, a to na účinky stálych a premenných zaťažení. 
Posúdenie medzného stavu únosnosti a použiteľnosti nosnej konštrukcie ako celku 
i jej jednotlivých súčastí bolo prevedené v súlade s platným normovým dokumentom 
ČSN EN 1995-1-1: Navrhovaní dřevěných konstrukcí.  
 

5. Ochrana konštrukcie 
Všetky prvky drevenej strešnej konštrukcie je potrebné ošetriť ochrannými 
prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky na pôsobenie drevenej konštrukcie 
realizovanej, či už z lepeného lamelového dreva, alebo rasteného dreva v danom 
prostredí. Súčasne je nutné vyhovieť hygienickým požiadavkám, požiadavkám na 
ochranu životného prostredia, ako aj architektonickým a pamiatkovým požiadavkám 
na estetický vzhľad konštrukcie. Zároveň všetky úpravy konštrukcie nesmú porušiť 
súčasnú historickú hodnotu objektu. 
Oceľové prvky (vrátane spojovacích) budú použité pozinkované. 



KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁMECKÉHO OBJEKTU FEDOR HRIC 

6 
 

 
6. Montáž 

Montáž konštrukcie bude realizovaná na základe montážnej dokumentácie, 
spracovanej dodávateľom stavby. Členenie konštrukcie na montážne celky je závislé 
na použitej mechanizácii, resp. parametroch (nosnosť, vyloženie) a pozícii pri 
montáži (montáž z nádvoria, alebo montáž z vonku). Ďalej na možnostiach prepravy 
konštrukčných celkov na miesto stavby. 
 

7. Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Konštrukcie a všetky jej časti budú realizované podľa normy ČSN 73 2810 Dřevěné 
konstrukce – Provádění. 
Pri výrobe a montáži je nutné robiť priebežné kontroly, a to hlavne geometrie prvkov, 
predpísaných rozmerov konštrukčných celkov a konštrukčných detailov (hlavne 
spojov a prípojov). Jedná sa o kontroly vizuálne, resp. kontroly s použitím meracích 
prístrojov. 
Po zahájení prevádzky budú autorizovanou osobou (statikom) uskutočnené 
pravidelné periodické prehliadky (minimálne 1x ročne), mimo hodín kedy sa v kaštieli 
sprevádzajú návštevníci. Pri kontrolách bude v prvom rade kontrolovaný aktuálny 
stav dreva, priehyb konštrukcií a ich deformácie, spoje a ďalej stav ochrany 
drevených a oceľových častí. O absolvovaných prehliadkach bude zhotovený zápis 
s uvedením zistených poznatkov, záverov z prehliadky a prípadných nutných 
opatreniach, ak by sa zistili nejaké poruchy. Spôsob a dobu na odstránenie porúch 
určí statik. 
Prehliadky konštrukcií zabezpečuje vlastník objektu. 
 

8. Dôležité upozornenia 
• Nová strešná konštrukcia musí zachovávať vonkajší tvar pôvodného stavu 

(geometria, sklony striech, šírkové usporiadanie). 
• Nesmie dôjsť k narušeniu okolitého prostredia, či poškodeniu ostatných 

konštrukcií, ktoré sú v tesnej blízkosti, čím by sa mohla znížiť súčasná veľká 
historická a umelecká hodnota celého objektu. 

• Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie sú navrhnuté z dreva pevnostných 
tried GL24h, C20 brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií pre 
lepené lamelové drevo, resp. rastené ihličnaté drevo – viď ČSN EN 338, 
ČSN 73 2824-1, ČSN EN 1994, ČSN EN 1995-1-1. 

• Materiálové charakteristiky lepeného lamelového a rasteného dreva boli 
uvažované pre triedu použitia 1(ČSN EN 1995-1-1). 

• Pri výrobe drevených prvkov konštrukcie z lepeného lamelového dreva a 
rasteného dreva je treba dodržať požiadavky príslušných noriem uvedených 
v celkovej technickej správe. 

• Vypracovaná dokumentácia nenahrádza výrobnú či montážnu dokumentáciu. 
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9. Zhodnotenie tretej alternatívy 
Tretia varianta, t. j. varianta špeciálne navrhnutého rámu na pridané úžitkové 
zaťaženie qfk = 3 kN/m2 kombinovaného s rámom v prvej variante dosiahla veľmi 
dobré výsledky po stránke únosnosti (MSÚ), ako aj po stránke použiteľnosti (MSP) 
podľa ČSN EN 1995-1-1. Táto varianta je nielenže výhodná zo statického, ale aj z 
estetického hľadiska a umožňuje celoplošné využitie tohto podkrovného priestoru.  
Samotný návrh dimenzií konštrukčných prvkov bol robený tak, aby daná konštrukcia 
vyhovela aj na účinky požiarneho zaťaženia (požiarna odolnosť 30 minút). Posúdenie 
pomocou metódy účinného prierezu viď ČSN EN 1995-1-2 ukázalo, že konštrukčné 
prvky vyhovejú aj na toto mimoriadne zaťaženie. 
Dimenzie niektorých prvkov museli byť neskôr ešte dodatočne zväčšené z dôvodu, 
aby navrhnuté spoje (kruhového usporiadania, kolíkového typu) vyhoveli z hľadiska 
konštrukčných zásad. 
Pre nový spôsob využitia krovu s pridaným úžitkovým zaťažením qfk = 3 kN/m2 je táto 
varianta jedným z najlepších riešení. 
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Statické posúdenie tretej alternatívy 
Rám 
Pevnostná trieda dreva: GL24h 
fm,k= 24 MPa;  fm,d =  kmod∙fmk

𝛾𝑀
 ;  fm,d= 17,28 MPa 

ft,0,k= 16,5 MPa;   ft,0,d =  kmod∙ft,0,k
𝛾𝑀

 ;  ft,0,d= 11,88 MPa 

ft,90,k= 0,4 MPa;   ft,90,d=  kmod∙ft,90,k
𝛾𝑀

 ;  ft,90,d= 0,29 MPa 

fc,0,k= 24 MPa;  fc,0,d=  kmod∙fc,0,k
𝛾𝑀

 ;  fc,0,d= 17,28 MPa 

fc,90,k= 2,7 MPa;   fc,90,d=  kmod∙fc,90,k
𝛾𝑀

 ;  fc,90,d= 1,94 MPa 

fv,k= 2,7 MPa;  fv,d=  kmod∙fv,k
𝛾𝑀

 ;  fv,d= 1,94 MPa 
Eo,mean= 11600 MPa  E90,mean= 390 MPa   E0,05= 9400 MPa  
Gmean= 720 MPa    ρk= 380 kg/m3  γm= 1,25   kmod= 0,9 
 

1. Posúdenie únosnosti(MSÚ) 
1.1 Stropný trám    

Prierezové   h= 850 mm  b= 180 mm  A= 153000 mm2 
charakteristiky Iy= 9,21+09 mm4 Wy= 2,17E+07 mm3 iy= 245,4mm 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 92,46
0,153

= 0,6 MPa    σc,0,d
𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,6
17,28

  = 0,03 < 1   VYHOVUJE 
Posúdenie na tlak 

𝜎𝑚,𝑑 = Md
𝑊𝑦

= 275,36
0,0217

= 12,69 MPa   σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 12,69
17,28

  = 0,73 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑓𝑐,0,𝑑

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑

 = 0,03 + 0,73 = 0,76 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb  

 
1.2 Stojna 

Prierezové   h= 850 mm  b= 180 mm  A= 153000 mm2 
charakteristiky Iy= 9,21+09 mm4 Wy= 2,17E+07 mm3 iy= 245,4mm 

Ly= 4934 mm  βy= 1,0  Lcr= 4934 mm βc= 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 20,1  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 229,4 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 0,32 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k= 0,55 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc= 0,99 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 176,74
0,153

= 1,16 MPa   σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 1,16
0,99∙17,28

  = 0,07 < 1 VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑑 = Md
𝑊𝑦

= 191,04
0,0217

= 8,8 MPa   σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 8,8
17,28

 = 0,51 < 1    VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 
Posúdenie tlak +  ohyb
σc,0,d

𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑
+ σm,d

𝑓𝑚,𝑑
 = 0,07 + 0,51 = 0,58 < 1        VYHOVUJE 
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Šmykové napätie u podpory
𝜏𝑣 = 1,5 𝑉𝑧,𝑑

𝑏𝑒𝑓∙ℎ
= 1,5 40,62

0,12∙0,3
  = 1,69 MPa;  𝜏𝑣

𝑓𝑣,𝑑
= 1,69

1,944
 = 0,87< 1    VYHOVUJE 

; bef= 2/3b= 2/3*0,18= 0,12 m 

 
1.3 Krokva 

Prierezové   h = 240 mm  b = 200 mm  A = 48000 mm2 
charakteristiky Iy = 2,3E+08 mm4 Wy = 1,92E+06 mm3 iy = 69,3 mm 

Ly = 4934 mm  βy = 1,0  Lcr = 4934 mm βc = 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 71,15  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 18,3 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,14 

 
𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k=1,24 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc=0,58 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 33,3
0,048

= 0,69 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,69
0,58∙17,28

 = 0,07< 1 VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑑 = Md
𝑊𝑦

= 11,99
1,9𝐸−3

= 6,32 MPa  σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 6,32
17,28

 = 0,37 < 1 VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

+ 𝜎𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

= 0,07 + 0,37 = 0,44 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 

1.4 Väznica 
Prierezové   h=180 mm  b=200 mm  A=36000 mm2 
charakteristiky Iy=1,2E+08 mm4 Wy=1,2E+06 mm3 Wz=1,08E+06 mm3 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙Vd
2∙𝐴

= 3∙6,5
2∙0,036

= 0,27 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,27
1,94

 = 0,14 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na šmyk 

 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = My,d

𝑊𝑦
= 7,12

1,2𝐸−3
= 5,93 MPa  𝜎𝑚,𝑧,𝑑 = Mz,d

𝑊𝑧
= 10,47

1,08𝐸−3
= 9,69 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σm,y,d

𝑓𝑚,𝑑
= 5,93

17,28
 = 0,34 < 1   σm,z,d

𝑓𝑚,𝑑
= 9,69

17,28
= 0,56 < 1  VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
= 0,56 + 0,7*0,34 = 0,8 < 1     VYHOVUJE 

 
1.5 Klieštiny 

Prierezové  2x  h= 160 mm  b= 80 mm   A= 25600 mm2 
charakteristiky Iy= 5,46+07 mm4 Wy= 6,82E+05 mm3  iy= 46,2 mm 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 18,2
0,0256

= 0,71 MPa   𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

= 0,81
17,26

 = 0,04 < 1 
       VYHOVUJE 

Posúdenie na tlak 
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1.6 Stužidlo 
Prierezové   trubka ᴓ76,1x5 A = 1120 mm2 𝛼 = 55,13° 
charakteristiky Iy = 7,1E+05 mm4 Wy = 1,9E+04 mm3 iy = 25,2 mm 
𝑉𝐸𝐷 = 𝑞𝑣 ∙ 𝑏 ∙ ℎ𝑣 = 0,77 ∙ 8,4 ∙ 4,5= 29,12 kN 𝑁𝐸𝐷 = 𝑉𝐸𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛼� = 29,12/cos55,1= 50,9 kN 

Ly = 4632 mm  βy = 1,0  Lcr = 4632 mm α1 = 0,49 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 183,8  𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E∙Iy
L𝑦2

= 78,74 kN  λ� = �Aeff∙fy
𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,83 

𝜃 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼1 ∙ �λ − 0,2� + λ2� ); k= 2,57 
𝜒 = 1

θ+�θ2−λ�2
;    kc= 0,23 

𝑁𝑅𝐷 = 𝜒∙𝛽𝑎∙A∙fy
𝛾𝑀

= 0,23∙1∙0,000228∙235
1,0

= 59,96 > 50,9 kN   VYHOVUJE 
 

1.7 Námetok 
Prierezové  2x h = 100 mm  b = 60 mm  A = 12000 mm2 
charakteristiky Iy = 1,44E+06 mm4 Wy = 4,8E+04 mm3 iy = 17,3 mm 

Ly = 3000 mm  βy = 1,0  Lcr = 3000 mm βc = 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 104,17  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 8,55 MPa λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,68 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k= 1,98 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc= 0,33 

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd
𝐴

= 26,6
0,012

= 2,22 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑

= 2,22
0,33∙17,28

 = 0,39 < 1      
VYHOVUJE 

1.8 Nosník 
Prierezové  2x IPE500 h = 500 mm; b = 200 mm; A = 23200 mm2; 
charakteristiky  tf = 16 mm; d= 426 mm; tw = 10,2 mm;  iy = 204 mm 

Iy = 9,65E+08 mm4; Wely = 3,86E+06 mm3;    r1 = 21 mm 

𝜎𝑚,𝑑 = Md
𝑊𝑦

= 823,3
3,86𝐸−3

= 213,29 MPa  σm,d
𝑓𝑦,𝑑

= 213,3
355

 = 0,6 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na ohyb 

 
1.9 Rebro 

Prierezové   h= 120 mm  b= 260 mm  A= 31200 mm2 
charakteristiky Iy= 1,76+08 mm4 Wy= 1,35E+06 mm3 iy= 75,1 mm 

𝜎𝑚,𝑑 = Md
𝑊𝑦

= 22,6
1,35𝐸−3

= 16,74 MPa  σm,d
𝑓𝑚,𝑑

= 16,74
17,28

 = 0,95 < 1 VYHOVUJE 

Posúdenie na ohyb 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙Vd
2∙𝐴

= 3∙19,06
2∙0,0312

= 0,92 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,92
1,94

 = 0,41 < 1
Posúdenie na šmyk 
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2. Posúdenie prvkov na požiarne zaťaženie 
Metóda redukovaného prierezu 
𝑘𝑓𝑖= 1,15; 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖= 1,0; 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1,0; 𝛽𝑛=0,7 mm/min; 𝑘0= 1; 𝑑0= 7 mm; 𝑡=  30 min  
𝑓𝑚𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖

𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑚𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*24/1= 27,6 MPa     

𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*24/1= 27,6 MPa 

𝑓𝑣,𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑘𝑓𝑖∙𝑓𝑣,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 =1*1,15*2,7/1= 3,105 MPa 

𝜇𝑓𝑖= 0,6      𝑑𝑒𝑓 = 𝛽𝑛𝑡 + 𝑘0𝑑0=0,8*30+1*7 = 31 mm 
 

2.1 Krokva – stojna     
Účinný prierez: b= 118 mm;   h= 819 mm;   A = 96642 mm2;  

Iy= 5,4+09 mm4 Wy = 1,3E+07 mm3 iy= 236,4 mm 
Ly = 4934mm  βy = 1,0  Lcr = 4934 mm βc = 0,1 
 
𝑁𝐷,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑁𝐷= 0,6*170= 102 kN;  𝑀𝑦𝑑,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖 ∙ 𝑀𝑦𝑑= 0,6*198 = 118,8 kN 

λy = Lef
iy

 = 20,87;  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 213,1 MPa; λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 0,34; 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 0,56 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,99 

Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 102

0,0966
= 1,05 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 118,8

1,3𝐸−02
 = 9,14 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 1,05
0,99∙27,6

   = 0,04 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 9,14
27,6

 = 0,33 < 1 VYHOVUJE 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,04+ 0,33 = 0,37 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 

2.2 Stropný rám 
Účinný prierez  b = 118 mm  h = 788 mm   Afi = 92984 mm2 
   Iy = 4,8E+09 mm4 Wy = 1,22E+07 mm3 iy = 227,5 mm 

Ly = 12600 mm βy = 1,0  Lcr = 12600 mm βc = 0,1 
Posúdenie na tlak 

λy = Lef
iy

 = 55,4;  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 30,24 MPa; λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 0,89; 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 0,93 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,83     

𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i
𝐴𝑓𝑖

= 0,6∙89
0,0966

= 0,57 MPa  σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,57
0,83∙27,6

   = 0,03 < 1  VYHOVUJE  

𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 0,6∙285,6

1,2𝐸−02
 = 14,05 MPa σm,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 14,05

27,6
 = 0,51 < 1  VYHOVUJE 

Posúdenie na ohyb 
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σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,03 + 0,51 = 0,54 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb  

 
2.3 Väznica 

Účinný prierez   h = 169 mm  b = 118 mm  Afi = 19942 mm2 
Iy= 4,75E+07 mm4 Wy= 5,6E+05 mm3 Wz= 3,9E+05 mm3 

𝜏𝑣,𝑑 = 3∙Vd
2∙𝐴

= 3∙0,6∙6,6
2∙0,0199

= 0,28 MPa   𝜏𝑣,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

= 0,28
1,94

 = 0,14 < 1  VYHOVUJE 
Posúdenie na šmyk 

 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = My,d,�i

𝑊𝑦
= 0,6∙8,97

5,6𝐸−4
= 9,61 MPa 𝜎𝑚,𝑧,𝑑 = Mz,�i

𝑊𝑧
= 0,6∙11,84

3,9𝐸−4
= 18,22 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σm,y,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 9,61

27,6
 = 0,35 < 1   σm,z,d

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 18,22

27,6
= 0,66 < 1  VYHOVUJE 

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖
= 0,66 + 0,7*0,35 = 0,9 < 1     VYHOVUJE 

 

2.4 Krokva   
Účinný prierez:  h= 209 mm;   b= 138 mm;  Afi = 28842 mm2;  

Iy = 1,05E+08 mm4 Wy = 1,0E+06 mm3 iy = 60,3 mm 

Ly = 7890mm  βy = 0,85  Lcr = 6706 mm  βc = 0,1 

λy = Lef
iy

 = 111,2;  𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = π2∙E0,05
λ𝑦2

= 7,5 MPa;  λrel = �
fc,0,k
𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡

= 1,79; 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (λrel − 0,3) + λrel2 ); k = 2,18 
𝑘𝑐 = 1

k+�k2−λrel
2

;    kc = 0,29 

 
Posúdenie na tlak     
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 0,6∙33,1

0,0288
= 0,69 MPa  𝜎𝑚,𝑑 = Myd,�i

𝑊𝑦,𝑓𝑖
= 0,6∙11,9

1,0𝐸−03
 = 7,14 MPa 

Posúdenie na ohyb 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

= 0,69
0,29∙27,6

   = 0,09 < 1  σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

= 7,14
27,6

 = 0,26 < 1 VYHOVUJE 

 

σc,0,d
𝑘𝑐∙𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖

+ σm,d
𝑓𝑚,𝑑,𝑓𝑖

 = 0,09+ 0,26= 0,35 < 1     VYHOVUJE 
Kombinácia tlak + ohyb 

 

2.5 Klieštiny   
Účinný prierez: 2x  h= 98 mm;   b= 49 mm;  Afi = 9604 mm2;  
Posúdenie na tlak 
𝜎𝑐,0,𝑑 = Nd,�i

𝐴𝑓𝑖
= 0,6∙18,2

0,00096
= 11,37 MPa  σc,0,d

𝑓𝑐,0,𝑑,𝑓𝑖
= 11,37

27,6
   = 0,41 < 1  
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3. Posúdenie spojov 
3.1 Spoj stropný trám – stojna 

Kolíkový spoj
 𝑟1 = 0,5ℎ − 4𝑑 = 0,5*850 - 4*12≈ 340 mm;  𝑟2 = 𝑟1 − 5𝑑 = 340 - 5*12 ≈ 280 mm 

, 𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3;𝑑 = 12 𝑚𝑚; 𝑘90 = 1,48, 𝑡 = 85 𝑚𝑚 

 𝑛1 ≤
2𝜋𝑟1
6𝑑

 → n1 ≤ 29,7  navrhujem 28 kolíkov 
 𝑛2 ≤

2𝜋𝑟2
6𝑑

 → n1 ≤ 24,4  navrhujem 24 kolíkov 
 
 𝐹𝑀 = 𝑟1∙𝑀𝐸𝐷

𝑛1𝑟12+𝑛2𝑟22
= 340∙191,04

28∙3402 +24∙2802
 = 12690,2 N 

 𝐹𝑉,𝑐 = 𝑉𝐸𝐷
𝑛1 +𝑛2

= 40,62
28+24

 = 781,2 N 

 𝐹𝑁,𝑐 = 𝑁𝐸𝐷
𝑛1 +𝑛2

= 176,74
28+24

 = 3398,8 N 

 𝐹𝐷 = 𝐹𝑀 + 𝐹𝑉,𝑐 = 12690,2 + 781,2 = 13,47 kN 

 𝑉𝑀 = �𝑀𝐸𝐷
𝜋
∙ 𝑛1𝑟1 +𝑛2𝑟2
𝑛1𝑟12+𝑛2𝑟22

� = 191,04
𝜋

∙ 28∙340+24∙280
28∙3402 +24∙2802

 = 192,94 kN 

 𝐹𝑉,𝐷 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝐸𝐷
2

 = 192,94 – 40,62/2= 172,6 kN    
 𝛼1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔�(𝐹𝑀+𝐹𝑉,𝑐)/𝐹𝑁,𝑐� = 74,5°→ fh,α1,k = 18,89 MPa   Obr. spoja 
 𝛼2 = 𝛼1 −

𝜋
2

+ 13,5 = 2°→ fh,α2,k = 27,42 MPa;  𝛽 = 𝑓ℎ,𝑎2,𝑘/𝑓ℎ,𝑎1,𝑘 = 1,46 
 𝜏𝑉,𝐷 = 3∙𝐹𝑉,𝐷

2∙𝑏∙ℎ
= 3∙172,6

2∙0,85∙0,18
 = 1,69 ≤ fv,d = 1,94 MPa   VYHOVUJE 

 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 25,4*86*12 = 26216,5 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 11978,2 N 

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 10553,9 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 10553,9 N;   𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 7,6 kN         

2 ∙ 𝐹𝑉,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝐷 = 2*7,6 = 15,2 ≥ 13,47kN     VYHOVUJE 
 

3.2 Spoj čap – stojna 
Kolíkový spoj
𝑁𝐸𝐷 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 176,74 ∙ 𝑠𝑖𝑛66 + 40,62 ∙ 𝑐𝑜𝑠66 = 177,98 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 20 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,6;   𝑡 = 86 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,198 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 24,9 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 22,68 MPa 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 38551 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 20288,1 N 

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 25008,5 N 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 20288,1 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 14,61kN      nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 6,1 

Navrhujem 7 kolíkov + 2 presné svorníky      Obr. spoja 
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min. rozstupy(ᴓ20):
   a2= 3d ≈ 60 mm 

 a1= (3+2cosα)d ≈ 80 mm    

   a3t= max(7d; 80 mm) ≈ 140 mm 
   a4t=(2 + 2sinα)d; 3d ≈ 80 mm 
   a4c= 5d ≈ 100 mm       
otlačenie:
   e2=<(1,2do; min(8t; 125)>= <24;64> = 54 mm 

  e1= <(1,2do; min(8t; 125)>= <24;64> = 50 mm  

   p1= <(2,2do; min(14t; 200)>=<44;112>= 70mm 
   p2=<(2,4do; min(14t; 200)>= <48;112> = 54 mm          
            
 𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛{2,8𝑒2

d0
− 1,7; 2,5} =2,5  𝛼𝑑 = 𝑒1/3𝑑𝑜 = 0,926 

𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 �𝛼𝑑; 𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

; 1,0� = 𝑚𝑖𝑛{0,93; 1; 1} = 0,93 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = k1∙αb∙fu∙d∙t
𝛾𝑀2

= 0,93∙2,5∙360∙20∙8
1,25

 = 107,14 kN 2x107 = 214,3 > 177,98 kN  
          VYHOVUJE 

3.3 Čap dolný 
𝑀𝐸𝑑 = ∑𝐹𝑀𝑟𝑖 + 𝑁𝐸𝐷𝑧𝑐 = 11,38*(710) + 177,98*445 = 12,1 + 79,2 = 91,3 kNm 

𝐹𝑉,𝑅𝑑 = 0,6Afup
𝛾𝑀2

= 0,6∙𝜋402∙360
4∙1,25

 = 217,15 kN > 177,98 kN 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 1,5t∙dfy
𝛾𝑀0

= 1,5∙8∙40∙235
1,0

 = 112,8kN x 2 = 225,6 > 177,98 kN 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8Welfyp
𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟

= 0,8∙𝜋403∙235
32∙1,0

 = 1181,2 kNm > 91,3 kNm  VYHOVUJE 

min. rozstupy:

    𝑐 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 𝑑𝑂
3

= 121
2∙8∙235

+ 40
3

≈ 60 mm 

  𝑎 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 2𝑑𝑂
3

= 171
2∙8∙235

+ 2∙40
3

 ≈ 75 mm 

3.4 Spoj čap – priečel 
Kolíkový spoj
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 14,56 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 9,63 ∙ 𝑐𝑜𝑠37 = 16,45 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;   𝑡 = 85 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,069 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 25,4 MPa 

 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 25911 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 11864 N         

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 10554 N       Obr. spoja 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 10554 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 7,6 kN        nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 1,08 

Navrhujem 4 svorníky 
 

3.5 Čap horný 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 14,56 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 9,63 ∙ 𝑐𝑜𝑠37 =  16,45 kN  
𝑀𝐸𝑑 = ∑𝐹𝑀𝑟𝑖 + 𝑁𝑐𝑧𝑐= 11,45*(70*4) + 16,45 *300 = 3,2 + 4,9 = 8,1kNm 
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𝐹𝑉,𝑅𝑑 = 0,6Afup
𝛾𝑀2

= 0,6∙𝜋202∙510
4∙1,25

 = 76,91kN > 16,45 kN 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 1,5t∙dfy
𝛾𝑀0

= 1,5∙8∙20∙235
1,0

 = 56,4 kN x 2 = 112,8 > 16,45 kN 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8Welfyp
𝛾𝑀0

= 0,8∙𝜋203∙355
32∙1,0

 = 223,05kNm > 8,1 kNm  VYHOVUJE  

min. rozstupy:

    𝑐 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 𝑑𝑂
3

= 17
2∙8∙235

+ 20
3

≈ 15 mm 

  𝑎 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 2𝑑𝑂
3

= 17
2∙8∙235

+ 2∙20
3

 ≈ 20 mm 

3.6 Spoj rebro – podlahový nosník 
Kolíkový spoj
𝑉𝐸𝐷 = 19,05 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;   𝑡 = 56 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,069 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 18427 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 9322 N 

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 10964N 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 9322 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 6,72 kN        nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 1,42 

Navrhujem 2 svorníky          Obr. spoja 
 

3.7 Spoj stužidlo – stojna 
Svorníkový spoj
𝑁𝐸𝐷 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 40,11 ∙ 𝑠𝑖𝑛44 + 29,12 ∙ 𝑐𝑜𝑠44 = 48,81 kN 

, 𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 26 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,69;   𝑡 = 180 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,516 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 23,06 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 16,99 MPa 

 

Príčina zlyhania a 𝑅𝑑𝑡 = 0,4 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 31808 N 
Únosnosť svorníka 

Príčina zlyhania b  𝑅𝑑𝑡= 1,15 ∙ �2 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 24546 N 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2} = 24546 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 17,67 kN      nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑
 = 2,76 

Navrhujem 4 presné svorníky 
min. rozstupy(ᴓ26):
   a2= 3d ≈ 80 mm 

 a1= (3+2cosα)d ≈ 115 mm    

   a3t= max(7d; 80 mm) ≈ 180 mm 
   a4t=(2 + 2sinα)d; 3d ≈ 90 mm 
   a4c= 5d ≈ 100 mm      
otlačenie:
   e2=<(1,2do; min(8t; 125)>= <31;64> = 54 mm   

  e1= <(1,2do; min(8t; 125)>= <31;64> = 50 mm  

   p1= <(2,2do; min(14t; 200)>=<57;112>= 70mm   Obr. spoja 
   p2=<(2,4do; min(14t; 200)>= <62;112> = 54 mm 



KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁMECKÉHO OBJEKTU FEDOR HRIC 

11 
 

3.8 Čap – stužidlo 
𝑁𝑐 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 50,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛55 + 29,12 ∙ 𝑐𝑜𝑠55 = 58,4 kN 
𝑀𝐸𝑑 = ∑𝐹𝑀𝑟𝑖 + 𝑁𝐸𝐷𝑧𝑐 = 17,67*(70*4) + 58,4*300 = 4,95 + 17,52= 22,47 kNm 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = 0,6Afup

𝛾𝑀2
= 0,6∙𝜋202∙510

4∙1,25
 = 76,91 kN > 58,4 kN 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 1,5t∙dfy
𝛾𝑀0

= 1,5∙8∙20∙235
1,0

 = 56,4 kN x 2 = 112,8 > 58,4 kN 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8Welfyp
𝛾𝑀0

= 0,8∙𝜋203∙355
32∙1,0

 = 223,05 kNm > 22,47 kNm  VYHOVUJE  

min. rozstupy:

    𝑐 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 𝑑𝑂
3

= 17
2∙8∙235

+ 20
3

≈ 15 mm 

  𝑎 = 𝐹𝐸𝐷∙𝛾𝑀𝑂
2𝑡∙fy

+ 2𝑑𝑂
3

= 17
2∙8∙235

+ 2∙20
3

 ≈ 20 mm 

3.9 Spoj klieštiny – krokva 
Kolíkový spoj
𝑁𝐸𝐷 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 18,2 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 4 ∙ 𝑐𝑜𝑠37= 14,15 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;  𝑡1 = 60 𝑚𝑚;  𝑡2 = 180 𝑚𝑚 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,614 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 20,99 MPa 

 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 15115 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania h 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑑/2 = 22673 N      Obr. spoja 

Príčina zlyhania j 𝑅𝑑𝑡 = 1,05 ∙ 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑
2+𝛽

∙ {�2𝛽(1 + 𝛽) + 4𝛽(2+𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 𝛽} = 6315 N 

Príčina zlyhania k 𝑅𝑑𝑡= 1,15 ∙ � 2𝛽
1+𝛽

∙ �2𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑑 = 6396 N 

𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3,4} = 6315 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 4,56 kN     nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 1,55→Navrhujem 2 svorníky 

 
3.10 Spoj námetok – krokva 

Kolíkový spoj
𝑁𝐸𝐷= 25,24 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚; 𝑘90 = 1,48; 𝑡1 = 60 𝑚𝑚;  𝑡2 = 180 𝑚𝑚; 𝛼 = 53° 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,614 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa             Obr. spoja 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 23,36 MPa 

 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 16819 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania h 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑑/2 = 25228 N         

Príčina zlyhania j 𝑅𝑑𝑡 = 1,05 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑
2+𝛽

∙ {�2𝛽(1 + 𝛽) + 4𝛽(2+𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 𝛽} = 6916 N  

Príčina zlyhania k 𝑅𝑑𝑡= 1,15 ∙ � 2𝛽
1+𝛽

∙ �2𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 6746 N 

𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3,4} = 6746N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 4,67 kN      nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 2,7 Navrhujem 3 svorníky 
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3.11 Spoj stropný trám – krokva 
Kolíkový spoj
𝑁𝐸𝐷= 33,3 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;  𝑡1 =  𝑡2 = 86 𝑚𝑚; 𝛼 = 37° 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,069 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 20,99 MPa 

 

Príčina zlyhania f 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 21665 N 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡= 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑 ∙ {�2 + 4𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 1} = 10089 N 

Príčina zlyhania h  𝑅𝑑𝑡= 2,3 ∙ �𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 9594 N 
𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3} = 9594 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 6,91 kN        nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 2,4 

Navrhujem 4 svorníky 
 

3.12 Spoj  krokiev vo vrchole 
Kolíkový spoj
𝑁𝐸𝐷 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 = 12,97 ∙ 𝑠𝑖𝑛37 + 6,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠37= 12,6 kN 

, 𝜌𝑘 = 380𝑘𝑔 𝑚3⁄ ;𝑑 = 12 𝑚𝑚;  𝑘90 = 1,48;  𝑡1 = 𝑡2 = 60 ; 𝛼 = 37° 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑2,6 = 0,614 kNm  
𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (1 − 0,01𝑑)= 27,42 MPa 
𝑓ℎ,𝛼,𝑘= 𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90∙𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
 = 20,99 MPa 

 

Príčina zlyhania g 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑑 = 15115 N    Obr. spoja 
Únosnosť kolíka 

Príčina zlyhania h 𝑅𝑑𝑡 = 𝑓ℎ𝛼,,𝑘 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑑/2 = 7557 N 

Príčina zlyhania j 𝑅𝑑𝑡 = 1,05 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘𝑡1𝑑
2+𝛽

∙ {�2𝛽(1 + 𝛽) + 4𝛽(2+𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝐾

𝑓ℎ,𝛼,𝑘∙𝑑∙𝑡12
− 𝛽} = 6315 N 

Príčina zlyhania k 𝑅𝑑𝑡= 1,15 ∙ � 2𝛽
1+𝛽

∙ �2𝑀𝑦,𝑅𝐾 ∙ 𝑓ℎ,𝛼,𝑘 ∙ 𝑑 = 6396 N 

𝐹𝑉,𝑅𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{1,2,3,4} = 6315 N 
𝐹𝑉,𝑅𝑑 = kmod∙FV,RK

𝛾𝑀
 = 4,56 kN      nutný počet kolíkov 𝑛 = NED

𝐹𝑉,𝑅𝑑∙2
 = 1,38 

Navrhujem 2 svorníky 
 
min. rozstupy(ᴓ12): 
   a2= 3d ≈ 40 mm 

a1= (3+2cosα)d ≈ 55 mm    

   a3t= max(7d; 80 mm) ≈ 85 mm 
   a4t=(2 + 2sinα)d; 3d ≈ 40 mm 
   a4c= 5d ≈ 60 mm  
otlačenie:
   e2=<(1,2do; min(8t; 125)>= <14;64> = 54 mm 

  e1= <(1,2do; min(8t; 125)>= <14;64> = 50 mm  

   p1= <(2,2do; min(14t; 200)>=<26;112>= 70mm 
   p2=<(2,4do; min(14t; 200)>= <29;112> = 54 mm  
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3.13 Prípoj väznica – priečel 
Trámová BSD180/200 F1= Vz= 6,5 kN;  F2= Vy= 10,42 kN 
botka     R1,k= 39,3 kN;   R2,k= 15,3 kN 
Kotviace klince ᴓ4,0x40  
𝑅1,𝑑 = kmod∙R1,k

𝛾𝑀
 = 0,9∙39,3

1,25
 = 28,3 kN > 6,5 kN 

𝑅2,𝑑 = kmod∙R2,k
𝛾𝑀

 = 0,9∙15,3
1,25

 = 11,02 kN > 10,42 kN   

� F1
R1,d

�
2

+ � F2
R2,d

�
2

= � 6,5
28,3

�
2

+ �10,42
11,02

�
2
= 0,94 < 1 VYHOVUJE  

Obr. spoja 
3.14 Prípoj rebro – stropný trám  

Trámová BSI120/190-B F1= Vz= 19,06 kN;  R1,k= 39,9 kN; 
botka         
Kotviace klince ᴓ4,0x50  
𝑅1,𝑑 = kmod∙R1,k

𝛾𝑀
 = 0,9∙39,9

1,25
 = 28,7 kN > 19,1 kN VYHOVUJE  

 
 
 
 
 

3.15 Prípoj krokva – väznica  
Spojka UNI190L-B  F1= Vz= 6,5 kN;  F2= N= 1,72 kN 
Kotviace klince ᴓ4,0x50  R1,k= 13 kN   R2,k= 5,4 kN  

Obr. spoja 
𝑅1,𝑑 = kmod∙R1,k

𝛾𝑀
 = 0,9∙13

1,25
 = 10,9 kN > 6,5 kN VYHOVUJE  

𝑅2,𝑑 = kmod∙R2,k
𝛾𝑀

 = 0,9∙5,4
1,25

 = 4,2 kN > 1,72 kN VYHOVUJE  

� F1
R1,d

� + � F2
R2,d

� = � 6,5
10,9

� + �1,7
4,2
� = 1 < 1 VYHOVUJE 

 
 

4. Posúdenie použiteľnosti(MSP) 
6,10b  ∑ 𝐺𝑘,𝑗

´´
𝑗>1 + "P" + "𝑄𝑘,1" + ∑ 𝜓0,𝑖

"
𝑖>1 ∙ 𝑄𝑘,𝑖  

  𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑢𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 ) 
 

4.1 Stropný trám   lef= 12600 mm 
g= 1,35(4,21+1,08)= 7,14 kN/m qs= 1,5(5,7)= 8,55 kN/m qv=1,5(2,8)= 4,2 kN/m 
  stále      prevládajúce premenné  ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 2,5 𝑚𝑚                                 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 25,5 𝑚𝑚                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 2,2 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0;  𝜓2,1 = 0,3;           𝜓0,𝑢ž𝑖𝑡𝑛é = 0,7;                  𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6;   𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 2,5*(1 + 0,6)= 4 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 25,5*(1 + 0,3*0,6)= 30,1mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =2,2*(0,6 + 0*0,6)= 1,32 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 4 + 30,1+ 1,32= 35,41 mm < l / 200= 63 mm VYHOVUJE 
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4.2 Stojna     lef= 4934 mm 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 0,4 𝑚𝑚                   𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 5,5 𝑚𝑚                                   𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 5,2 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0                       𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6               𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5     𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,4*(1 + 0,6)= 0,64 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =5,5*(1 + 0*0,6)= 5,5 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =5,2*(0,5 + 0*0,6)= 2,6 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 + 5,5 + 2,6= 8,74 < lef / 200= 24,75 mm VYHOVUJE 
 

4.3 Väznica     lef= 4750 mm 
  stále    prevládajúce premenné          ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑧 = 0,2 𝑚𝑚                    𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 14,8 𝑚𝑚                             𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑧 = 12,8 𝑚𝑚   
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑦 = 0,2 𝑚𝑚                   𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 2,8 𝑚𝑚                               𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑦 = 3,7 𝑚𝑚  
𝜓2,1 = 0                        𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6                𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5        𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 0,2(1 + 0,6)= 0,64 mm; 0,2(1+0,6)= 0,64 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =14,8(1 + 0*0,6)= 14,8 mm;   2,8 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) =12,8(0,6 + 0*0,6)= 7,68 mm; 3,7(0,6)= 2,22 mm 
 
𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑧 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 + 14,8 + 7,68= 23,12 < l / 200= 23,75 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑦 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 0,64 + 2,8 + 2,22= 5,66 < l / 200= 23,75 mm VYHOVUJE
            

4.4 Krokva     lef= 7890 mm 
  stále    prevládajúce premenné   ostatné premenné 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 7,5 𝑚𝑚                  𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 18 𝑚𝑚                                𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 14,8 𝑚𝑚   
𝜓2,1 = 0                      𝜓0,𝑠𝑛𝑒ℎ = 0,5                                       𝜓0,𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟 = 0,6   𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 7,5*(1 + 0,6)= 12 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 18*(1 + 0*0,6)= 18 mm 
𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 14,8*(0,6 + 0*0,6)= 8,88 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑖,𝑓𝑖𝑛 = 12 + 18 + 8,88= 38,88 < lef / 200= 39,45 mm VYHOVUJE 
 

4.5 Podlahový nosník   lef= 16200 mm 
  stále    prevládajúce premenné    
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 15,3 𝑚𝑚                   𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 80,7 𝑚𝑚                                 
𝜓2,1 = 0                         𝜓0,𝑢ž𝑖𝑡𝑛é = 0,7;                            𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 
𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )  = 15,3*(1 + 0,6)= 24,48 mm 
𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑄,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓 ) = 80,7*(1 + 0*0,6)= 80,7 mm 
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝐺,𝑓𝑖𝑛 + 𝑢𝑄,𝑓𝑖𝑛  = 24,48 + 80,7= 105,18 < lef / 150= 108 mm      VYHOVUJE 
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16.  Deformácie na krokve 6

17.  Relatívna deformácia na väznici 7

18.  Reakcie 7

19.  Posudok dreva podľa MSÚ 8

20.  Posudok dreva podľa MSP 8

2. Zaťažovacie stavy

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia skupina Typ zaťaženia Spec Smer Dĺžka trvania Vzorový zaťažovací stav

LC4 sneh spec Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská ve

LC3 sneh cely Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC2 Stále LG1 Štandard
LC1 Stále LG1 Vlastná tiaž -Z
LC5 sneh kritic Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC7 vietor zprava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC6 vietor zlava Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC8 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
LC9 uzitne Premenné LG4 Statické Štandard Strednodobé Žiadny

3. Zaťažovacie skupiny

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* * *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *
LG1 Stále
LG2 Premenné Výberová Sneh
LG3 Premenné Výberová Vietor
LG4 Premenné Výberová Kat H : strechy

4. Kombinácie

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude
CO1 msu EN-MSÚ

(STR/GEO)
Sada B

LC1

LC2

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *ŠtudeCO2 msp EN-MSP

LC1

LC2

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
*Študentská verzia
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Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.
[-]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štude
CO2 msp EN-MSPcharakteristická

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

LC8 - uzitne

LC9 - uzitne

1,00

1,00

1,00

1,00
CO3 Obálka -

použiteľnosť
LC1

LC2

1,00

1,00
CO4 Obálka -

použiteľnosť
LC1

LC2

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

0,60
CO5 Obálka -

použiteľnosť
LC1

LC2

LC3 - sneh cely

LC4 - sneh spec

LC5 - sneh kritic

LC6 - vietor zlava

LC7 - vietor zprava

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00
CO6 Obálka -

použiteľnosť
LC1

LC2

LC8 - uzitne

1,00

1,00

1,00

5. Materiály

Názov Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Dolná medza
[mm]

Horná hranica
[mm]

Fy (rozsah)
[MPa]

Fu (rozsah)
[MPa]

S 355 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0

40

40

80

355,0

335,0

490,0

470,0

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

Názov Typ Merná hmotnosť
[kg/m3]

E modul
[MPa]

Poisson - nu G modul
[MPa]

Tepel. rozťažnosť
[m/mK]

Typ dreva

C20 Drevo 330,0 9,5000e+03 0 5,9000e+02 0,00 Rastené

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *

GL24h Drevo 380,0 1,1600e+04 0 7,2000e+02 0,00 Lepené, lamelové

6. Vnútorné sily na ráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Stojna rám - RECT (180; 850)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B600 CO1/1 0,000 -176,74 -37,50 1,20
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B919 CO1/2 2,470 -3,34 -2,62 -5,47
B600 CO1/1 4,934 -169,72 -40,62 -191,04
B603 CO1/3 0,000 -17,03 9,68 0,08
B603 CO1/3 4,934 -10,92 2,83 31,50

7. Vnútorné sily na stropnom ráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Stropný trám rám - RECT (180; 850)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu
B628 CO1/1 0,000 -92,46 133,37 -192,39

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu



Projekt Konstrukce zastrešení zámeckého objektu
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu
B629 CO1/4 0,000 17,49 7,85 -7,55
B628 CO1/1 12,600 -92,46 -133,42 -192,70
B628 CO1/1 6,300 -92,46 14,34 275,36

8. Vnútorné sily na krokve

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Krokva rám - RECT (200; 240)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B752 CO1/15 0,000 -33,29 -0,55 0,17
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B922 CO1/16 3,156 0,18 -0,88 0,00
B683 CO1/4 3,156 -7,53 -6,24 -0,34
B675 CO1/4 0,000 -21,64 8,97 -9,23
B701 CO1/5 0,000 -25,11 8,09 -11,99
B675 CO1/6 3,898 -15,05 0,15 8,96

9. Vnútorné sily na klieštinách

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Klieština - 2 Obdl (80; 160; 180)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B604 CO1/4 0,000 -18,23 -0,28 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B1026 CO1/1 0,000 16,94 -2,18 2,17
B760 CO1/5 0,000 -10,87 -4,05 0,00
B760 CO1/8 5,040 -10,89 2,97 0,00
B760 CO1/15 2,240 -11,97 0,03 -4,50

10. Vnútorné sily na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Väznica rám - RECT (180; 200)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B805 CO1/7 1,900 -1,72 -0,34 0,40 1,13 2,03
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*

B645 CO1/3 0,950 1,31 0,34 0,12 -0,72 0,84
B639 CO1/8 3,800 0,25 -9,98 3,59 -3,34 9,48
B957 CO1/8 0,000 -0,03 10,42 -3,49 0,00 0,00
B650 CO1/9 4,750 0,05 2,81 -6,50 0,00 0,00
B650 CO1/9 0,000 -0,05 -3,35 5,95 0,00 0,00
B957 CO1/8 1,900 0,91 0,25 0,23 -5,40 8,86
B650 CO1/4 2,850 0,50 2,02 -1,71 7,12 -5,09
B929 CO1/6 1,900 0,51 -3,93 -0,09 -3,99 -8,66
B957 CO1/8 1,900 0,64 4,80 -0,06 -4,82 10,47

11. Vnútorné sily na podlahovom nosníku

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Podlahový nosník - Všeobecný prierez
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

B960 CO1/10 0,000 0,00 32,47 0,00

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Štu

B960 CO1/1 16,200 0,00 -190,18 0,00
B979 CO1/1 0,000 0,00 185,95 0,00
B980 CO1/1 16,200 0,00 -190,18 0,00
B979 CO1/1 8,200 0,00 16,73 823,37

12. Vnútorné sily na rebre

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Prierez : 4 Rebro - RECT (120; 260)

Prvok Stav dx
[m]

N
[kN]

Vz
[kN]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B630 CO1/2 0,000 -0,02 0,87 0,00 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Š

B630 CO1/8 0,000 0,03 1,00 0,00 0,00
B977 CO1/1 4,750 0,00 -19,06 0,00 0,00
B977 CO1/1 0,000 0,00 19,06 0,00 0,00
B977 CO1/1 2,375 0,00 0,00 22,63 0,00
B630 CO1/11 0,000 -0,02 0,87 0,00 0,00

13. Deformácie na ráme

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 4 Stojna rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B919 4,934 0,0 -0,2 0,1 0,0
LC2 B903 4,934 0,0 0,1 0,1 0,0
LC2 B600 2,467 0,0 0,3 0,0 0,0
LC2 B600 0,000 0,0 0,0 -0,2 0,0
LC2 B602 4,934 0,0 0,0 0,3 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 4 Stojna rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B601 4,934 0,0 5,5 -0,2 0,0
LC6 B600 0,000 0,0 0,0 -1,9 0,0
LC6 B603 4,934 0,0 -5,5 0,2 0,0
LC6 B601 0,000 0,0 0,0 -2,0 0,0
LC6 B603 0,000 0,0 0,0 2,1 0,0
LC6 B919 0,000 0,0 0,0 0,6 0,0
LC6 B919 4,934 0,0 -2,3 0,2 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC9
Prierez : 4 Stojna rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC9 B919 4,934 0,0 -1,6 2,0 0,0
LC9 B600 0,000 0,0 0,0 -3,4 0,0
LC9 B600 2,303 0,0 5,2 0,4 0,0
LC9 B602 4,934 0,0 -0,4 4,2 0,0
LC9 B603 0,000 0,0 0,0 -1,7 0,0

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC9 B601 4,934 0,0 -0,2 2,1 0,0

14. Deformácie na stropný trám

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 4 Stropný trám rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B910 5,362 0,0 -0,8 0,0 0,0
LC2 B629 7,237 0,0 -0,8 0,0 0,0
LC2 B628 6,300 0,0 -1,7 0,0 0,0
LC2 B910 12,600 0,0 0,0 -0,1 0,0
LC2 B628 10,987 0,0 -0,6 -0,3 0,0
LC2 B628 1,612 0,0 -0,6 0,3 0,0
LC2 B629 12,600 0,0 -0,1 -0,1 0,0
LC2 B629 0,000 0,0 -0,1 0,1 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC9
Prierez : 4 Stropný trám rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC9 B910 0,000 0,0 -0,8 2,0 0,0
LC9 B629 12,600 0,0 -0,3 -2,1 0,0
LC9 B628 6,300 0,0 -25,5 0,0 0,0
LC9 B910 12,600 0,0 0,3 -2,0 0,0
LC9 B628 10,987 0,0 -9,5 -4,9 0,0
LC9 B628 1,612 0,0 -9,5 4,9 0,0
LC9 B629 0,325 0,0 -1,1 2,2 0,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Prierez : 4 Stropný trám rám - RECT (180; 850)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B629 0,000 0,0 2,2 -0,2 0,0
LC6 B629 12,600 0,0 -2,2 -0,2 0,0
LC6 B629 11,950 0,0 -2,2 0,0 0,0
LC6 B629 0,650 0,0 2,2 0,0 0,0
LC6 B628 6,300 0,0 0,0 -0,5 0,0
LC6 B629 6,300 0,0 0,0 0,5 0,0
LC6 B910 12,600 0,0 0,9 0,0 0,0

15. Deformácie na podlahový nosník

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC1
Prierez : 4 Podlahový nosník - Všeobecný prierez
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC1 B960 0,000 0,0 0,0 1,8 0,0
LC1 B979 8,200 0,0 -9,4 0,0 0,0
LC1 B979 16,200 0,0 0,0 -1,8 0,0
LC1 B979 0,000 0,0 0,0 1,8 0,0
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B651 2,375 -3,8 -4,6 0,0 0,0
LC2 B650 2,375 3,8 -4,5 0,0 0,0
LC2 B696 3,898 0,0 -5,9 0,1 0,0
LC2 B702 4,386 0,0 3,2 0,0 0,0
LC2 B1027 2,998 0,0 0,0 -4,7 0,0
LC2 B1027 0,000 0,0 -0,1 4,6 0,0
LC2 B651 0,000 0,0 -0,8 2,5 -2,6
LC2 B651 4,750 0,0 -0,6 -2,6 2,6

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC9
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC9 B649 0,000 -4,0 1,4 0,2 0,4
LC9 B641 0,000 4,0 1,4 0,1 -0,4
LC9 B994 2,375 0,0 -80,7 0,0 0,0
LC9 B600 2,303 0,0 5,2 0,4 0,0
LC9 B1012 4,750 0,0 -31,9 -17,6 0,0
LC9 B986 0,000 0,0 -31,9 17,6 0,0
LC9 B930 0,000 0,6 0,1 -0,3 0,7

16. Deformácie na krokve

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 4 Krokva rám - RECT (200; 240)
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B746 3,341 -1,1 -1,0 0,5 0,0
LC2 B918 3,341 1,2 -1,0 0,5 0,0
LC2 B696 3,898 0,0 -5,9 0,1 0,0
LC2 B702 4,386 0,0 3,2 0,0 0,0
LC2 B690 3,156 -0,1 0,3 -2,7 0,1
LC2 B696 1,114 -0,1 -2,6 1,8 0,0
LC2 B670 0,000 0,0 1,6 0,4 -0,7
LC2 B940 0,000 0,0 1,5 0,4 0,7

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Stav Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B804 2,850 -13,5 -6,0 0,1 -0,1
LC6 B764 0,000 2,3 2,9 1,4 -0,7
LC6 B702 4,934 0,0 -14,8 0,7 0,0
LC6 B675 2,506 0,0 13,7 -0,1 0,0
LC6 B667 0,000 0,0 0,0 -3,6 0,0
LC6 B702 0,000 0,0 0,0 4,6 0,0
LC6 B804 0,000 -5,0 -2,2 2,2 -5,0
LC6 B640 4,750 -5,0 -2,2 -1,7 4,0

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC9
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 *Študentská verzia* *Študentská verz

Stav Prvok dx
[m]

uy
[mm]

uz
[mm]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC9 B649 0,000 -4,0 1,4 0,2 0,4
LC9 B641 0,000 4,0 1,4 0,1 -0,4
LC9 B994 2,375 0,0 -80,7 0,0 0,0
LC9 B600 2,303 0,0 5,2 0,4 0,0
LC9 B1012 4,750 0,0 -31,9 -17,6 0,0
LC9 B986 0,000 0,0 -31,9 17,6 0,0
LC9 B930 0,000 0,6 0,1 -0,3 0,7

17. Relatívna deformácia na väznici

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC2
Prierez : 4 Väznica rám - RECT (180; 200)
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC2 B651 2,375 -0,2 -0,2
LC2 B650 2,375 0,2 -0,2
LC2 B651 2,375 -0,2 -0,2
LC2 B929 2,375 0,1 0,1

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC5
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC5 B670 3,341 -3,7 1,1
LC5 B725 3,341 3,3 1,0
LC5 B696 4,177 0,0 -7,5
LC5 B664 4,934 0,0 12,8

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné
Výber : Všetko
Zaťažovacie stavy : LC6
Stav - kombi Prvok dx

[m]
uy
[mm]

uz
[mm]

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia*
LC6 B708 3,063 -2,8 -5,5
LC6 B746 3,063 2,1 -5,0
LC6 B702 4,934 0,0 -14,8
LC6 B667 4,934 0,0 13,2

18. Reakcie

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Podpera Stav Rx

[kN]
Ry
[kN]

Rz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Sn81/N485 CO1/1 -105,72 0,00 146,33 0,00 0,00 0,00
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Št

Sn83/N488 CO1/1 105,64 0,03 146,23 0,00 0,00 0,00
Sn123/N744 CO1/8 -17,37 -0,13 27,00 0,00 0,00 0,00
Sn87/N502 CO1/8 8,30 0,11 26,84 0,00 0,00 0,00
Sn152/N890 CO1/3 0,00 0,00 -17,15 0,00 0,00 0,00
Sn139/N837 CO1/1 0,00 0,00 190,18 0,00 0,00 0,00
Sn81/N485 CO1/10 -18,14 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00
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19. Posudok dreva podľa MSÚ

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO1
Posudok dreva podľa MSÚ

Nosník Prierez Materiál dx
[m]

Zaťažovací stav Jednotkový posudok
[-]

Posudok únosnosti
[-]

Stabilitný posudok
[-]

CH/V/P

B600 4 Stojna rám - RECT GL24h 4,934 CO1 1,00 1,00 0,00 W5,N4
 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *

B951 4 Klieština - 2 Obdl GL24h 2,240 CO1 0,39 0,39 0,00 N3,N4
B608 42 Stojna rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,17 0,17 0,00 W5,N4
B615 42 Priečel rám - RECT GL24h 3,156 CO1 0,16 0,16 0,00 W5,N4
B942 4 Krokva rám - RECT GL24h 0,000 CO1 0,33 0,33 0,00 N4
B628 4 Stropný trám rám -

RECT
GL24h 12,600 CO1 3,30 3,30 0,00 N4

B977 4 Rebro - RECT GL24h 2,375 CO1 1,00 1,00 0,00 N4
B957 4 Väznica rám - RECT GL24h 1,900 CO1 0,57 0,57 0,00 N4
B1027 4 Námetok - 2 Obdl C20 1,499 CO1 0,36 0,36 0,00 N3,N4

20. Posudok dreva podľa MSP

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez
Výber : Všetko
Kombinácie : CO2
Prvok Prierez Materiál dx

[m]
Zaťažovací stav kdef

[-]
Jednotkový posudok

[-]
uy inst
[mm]

Rel uy inst
[1/xx]

Posudok uy inst
[-]

uy fin
[mm]

Rel uy fin
[1/xx]

Posudok uy fin
[-]

uz inst
[mm]

Rel uz inst
[1/xx]

Posudok uz inst
[-]

uz fin
[mm]

Rel uz fin
[1/xx]

Posudok uz fin
[-]

B600 4 Stojna rám - RECT GL24h 2,303 CO2 0,60 0,36 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

6,0 1/825 0,36 6,3 1/778 0,26

 *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verzia* *Študentská verz

B760 4 Klieština - 2 Obdl GL24h 2,520 CO2 0,60 0,76 -0,2 1/10000 0,01 -0,3 1/10000 0,01

12,8 1/394 0,76 13,6 1/371 0,54

B606 42 Stojna rám - RECT GL24h 4,934 CO2 0,60 0,74 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

12,1 1/408 0,74 12,7 1/390 0,51

B615 42 Priečel rám - RECT GL24h 0,000 CO2 0,60 0,24 0,1 1/10000 0,00 0,1 1/10000 0,00

-6,4 1/1233 0,24 -6,4 1/1226 0,16

B664 4 Krokva rám - RECT GL24h 4,660 CO2 0,60 1,03 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

17,0 1/291 1,03 19,5 1/253 0,79

B628 4 Stropný trám rám - RECT GL24h 6,300 CO2 0,60 0,67 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

-28,2 1/446 0,67 -30,2 1/417 0,48

B1012 4 Rebro - RECT GL24h 2,375 CO2 0,60 1,17 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00

-18,6 1/256 1,17 -19,5 1/244 0,82

B957 4 Väznica rám - RECT GL24h 2,375 CO2 0,60 0,17 -0,5 1/1811 0,17 -0,6 1/1537 0,13

0,3 1/3797 0,08 0,3 1/3226 0,06

B1027 4 Námetok - 2 Obdl C20 1,499 CO2 0,60 0,55 0,0 1/10000 0,00 0,0 1/10000 0,00

-5,4 1/556 0,54 -8,2 1/364 0,55
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	1. Popis konštrukcie
	1.1 Stručný charakter stavby

	2. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie
	Pre zefektívnenie práce som sa rozhodol, nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných krídlach tejt...
	Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na:
	 Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového...
	 Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti...
	 V pôvodnom stave boli prevedené aj posudky tesárskych spojov.
	 Ďalej v pôvodnom ako aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky posúdené na odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu.
	 Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa ČSN 73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t = 30 minút.
	Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia:
	 Úžitkové zaťaženie:
	– v prvých dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou Qfk = 1 kN
	– v zvyšných dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou
	qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe požiadavky investora)
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4)
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA)
	Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1.

	3. Zaťaženie
	3.1 Zaťaženie stále
	Vlastná tiaž:  vygenerovaná programom Scia Engineer 2013.1

	3.2 Zaťaženie premenné
	3.2.1 Zaťaženie snehom
	3.2.2 Zaťaženie vetrom
	3.2.3 /Zaťaženie úžitkové


	4. Zaťažovacie stavy:
	5. //Geometria strešnej konštrukcie
	6. Popis konštrukčného riešenia
	6.1 Stávajúca nosná konštrukcia
	 Súčasný stav je manzardová strešná konštrukcia. Predpokladal som, že konštrukcia pozostáva z rasteného ihličnatého dreva pevnosti C20 (ČSN EN 338).
	 Spoje a prípoje drevených prvkov som uvažoval ako tesárske bez použitia oceľových spojovacích prostriedkov.
	Plná väzba (každých 3,8 m, t. j. každá štvrtá väzba; ale na niektorých miestach strešnej konštrukcie je to až 4,75 m, t. j. každá piata väzba – táto hodnota sa brala aj do výpočtu) pozostáva z dvoch nosných krokiev:  – stojka dĺžky 4,934m, pod uhlom 6...
	Ďalej pozostáva z väzného trámu dĺžky 16,8 m uloženého na dvoch pomúrniciach, stropného trámu dĺžky 12,6 m, stĺpika s dvoma vzperkami o výške 4,51 m usadený v polovici rozpätia väzného trámu, ktorého spája so stropným trámom.
	Krokvy sú v hornej časti spojené hambálkom o dĺžke 5,96 m vo výške 2,298 m pod sedlom strechy.
	Konštrukciou prechádza celkovo desať väzníc (päť na každej strane) z toho šesť väzníc sa berú ako pomúrnice a zvyšné štyri ako stredové väznice.
	Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m začapované do krokiev.
	Pásové prúty sú uvažované v celku.
	Prípoje krokiev a stĺpika na trámy, ako aj hambálku na krokvy sa uvažuje ako čapový spoj s kolmým (resp. so šikmým zapustením). Prípoj vzperky na stropný trám je zabezpečený rybinovým spojom (plátom).

	6.2 Posudok únosnosti a použiteľnosti
	/


	7. Návrh nových alternatív zastrešenia objektu
	Po posúdení stávajúceho stavu som sa následne rozhodol pre návrh nových alternatív zastrešenia objektu. Jedná sa o národnú historickú pamiatku zapísanú v roku 1985 do NKP. Tým pádom som pri návrhu nových alternatív nesmel meniť vonkajšiu geometriu str...
	Ako prvú variantu som zvolil jednoduchý rám z lepeného lamelového dreva (trieda pevnosti GL24h). Túto alternatívu som volil za účelom viac otvoriť podkrovný priestor. V pôvodnom stave strešnej konštrukcie totiž prvky plných väzieb (väzný trám, stropný...
	Pre ďalšie alternatívy som sa zamyslel nad novým možným využitím tohto atraktívneho podkrovného priestoru. Kaštieľ vo Svätom Antone dnes okrem iného slúži aj ako sídlo poľovníckeho múzea. To ma viedlo k myšlienke, či by sa tento podkrovný priestor nem...
	Druhú alternatívu som preto navrhol tak, že by sa krídlo rozdelilo na dva sektory. V prvom sektore by bol ponechaný pôvodný stav s tým, že by bol umožnený pohyb návštevníkov nielen po dolnej, ale aj po hornej časti manzardovej strešnej konštrukcie. V ...
	Hlavnou úlohou teda bolo posúdiť, či súčasný stav by bol schopný preniesť aj takéto možné úžitkové zaťaženie. Prípadne, či by spevnenie tejto konštrukcie, kvôli tomuto zaťaženiu nebolo potom príliš náročné z technického i ekonomického hľadiska.
	Na tento nový spôsob využitia som potom skúsil navrhnúť ešte tretiu alternatívu, ktorá by síce nepočítala s ponechaním súčasného stavu, ale na druhej strane by bola pre toto využitie zo statického hľadiska najvýhodnejšia.
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	 Spoje a prípoje drevených prvkov som uvažoval ako tesárske bez použitia oceľových spojovacích prostriedkov.
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	1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie
	Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných krídlach tejto...
	Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na:
	 Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového...
	 Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti...
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	 Ďalej aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky posúdené na odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu.
	 Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa ČSN 73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t = 30 minút.
	Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia:
	 Úžitkové zaťaženie:  v prvých dvoch alternatívach s charakteristickou hodnotou Qfk = 1 kN.
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4).
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA).
	Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1.

	2. Prvá alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – rám
	 Základná nosná konštrukcia novej alternatívy je rámová konštrukcia. Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti GL24h (ČSN EN 1995-1-1).
	 Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu – oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) a kolíkmi – s vloženými oceľovými pl...
	 Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou pozinkovania, eventuálne ako nerezový.
	 Do nosnej konštrukcie (hlavné nosné krokvy) bolo pridané premenné úžitkové zaťaženie Qfk = 4x1 kN.
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	Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m upevnené na krokvy pomocou dvojstrižných svorníkov ᴓ12 mm.
	Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti montážnych spojov.
	Prípoje krokiev k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových čapov ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje samotných krokiev vo vrchole je zabezpečené oceľovými čapmi ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje klieštin na krokvy sú vyriešené dvomi dvo...
	Prípoje krokiev na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi ᴓ16 mm, resp. kolíkmi ᴓ16 mm.
	Prípoje medzi krokvami sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P2 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ16 mm.
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	1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie
	Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných krídlach tejto...
	Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na:
	 Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového...
	 Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti...
	Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia:
	 Úžitkové zaťaženie:
	– v prvom sektore (jednoduchého rámu) beriem silu o charakteristickej hodnote Qfk = 1 kN
	– v druhom sektore (ponechaný pôvodný stav) spojité zaťaženie s charakteristickou hodnotou qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe požiadavky investora).
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4)
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA)
	Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1.

	2. Druhá alternatíva – rám + spevnenie pôvodného stavu
	 Základná nosná konštrukcia sa skladá z novej alternatívy (rámová konštrukcia) a z pôvodného stavu (manzardová strešná konštrukcia). Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti GL24h(ČSN EN 1955-1-1) a rasteného ihličnatého dr...
	 Do nosnej konštrukcie pôvodného stavu (na väzné a stropné trámy) bolo pridané premenné úžitkové zaťaženie qfk = 3 kN/m2.
	 Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu – oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) a kolíkmi – s vloženými oceľovými pl...
	 Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou pozinkovania, eventuálne ako nerezový.
	 Jednotlivé dimenzie základných konštrukčných prvkov viď. kapitola A.3.2 Pôvodný stav, Prierezové rozmery a materiál a kapitola B.2 Prvá alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – rám.
	Rámová časť strešnej konštrukcie je do značnej miery totožná s prvou alternatívou, preto ju považujem za vyhovujúcu.
	Nosnej pôvodnej strešnej konštrukcii je nutné v dôsledku pridaného zaťaženia zvýšiť únosnosť a pretvárnosť.
	U väzného trámu bola tuhosť zväčšená pridaním dvojice oceľových prierezov 2 x IPE600 (oceľ pevnosti S235).
	Stropný trám a krokva (stojka) bola spevnená za pomoci pridania dvojice drevených prierezov (b= 200, h= 750) väčšej pevnostnej triedy (lepené lamelové drevo GL28h).
	Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti montážnych spojov.
	Prípoje krokiev k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových čapov ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje samotných krokiev vo vrchole sú zabezpečené oceľovými čapmi ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje hambálkov na krokvy sú vyriešené dvomi dv...
	Prípoje krokiev na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi ᴓ16 mm, resp. kolíkmi ᴓ16 mm.
	/Prípoje medzi krokvami sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P2 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ16 mm.
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	1. Predpoklady posúdenia a návrhu nosnej konštrukcie
	Nakoľko sa jedná o symetrickú obdĺžnikovú stavbu, pre zefektívnenie práce som sa rozhodol pre výber jedného krídla tejto strešnej konštrukcie (západné krídlo), ktorého výsledky by mali tým pádom platiť s malými odchýlkami aj v ostatných krídlach tejto...
	Statické posúdenie nosnej konštrukcie tohto krídla je posudzované na:
	 Medzný stav únosnosti s uvážením vplyvu straty stability prvkov na najnepriaznivejšiu z kombinácií návrhových hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty boli pre nosné drevené prvky prevzaté z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového...
	 Medzný stav použiteľnosti na najnepriaznivejšiu z kombinácií charakteristických hodnôt zaťaženia. Medzné hodnoty pretvorení boli pre nosné drevené prvky brané z noriem pre navrhovanie drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti...
	 Prevedené posudky všetkých spojov.
	 Ďalej aj v novom navrhnutom stave boli konštrukčné prvky posúdené na odolnosť voči požiarnemu zaťaženiu.
	 Pre danú konštrukciu platí III. stupeň požiarnej bezpečnosti podľa ČSN 73 0802, t. j. požiarna odolnosť sa bude overovať na dobu t= 30 minút.
	Nosné drevené prvky strešnej konštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone boli dimenzované na nasledujúce premenné zaťaženia:
	 Úžitkové zaťaženie:
	– v prvom sektore (jednoduchého rámu) beriem silu o charakteristickej hodnote Qfk = 1 kN
	– v druhom sektore (ponechaný pôvodný stav) spojité zaťaženie s charakteristickou hodnotou qfk = 3 kN/m2 (hodnota bola zadaná na základe požiadavky investora)
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie vetrom s vychádzajúcou základnou rýchlosťou vetra vb,0 = 24 m/s, odpovedajúca I. veternej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-4)
	 Klimatické zaťaženie strešnej konštrukcie snehom s charakteristickou hodnotou zaťaženia snehom na zemi sk,0 = 1,5 kN/m2, odpovedajúca III. snehovej oblasti a kategórií terénu III. (podľa STN EN 1991-1-3/NA)
	Materiálové charakteristiky lepeného a rasteného dreva boli uvažované pre 1. triedu použitia podľa ČSN EN 1995-1-1.

	2. Tretia alternatíva strešnej nosnej konštrukcie – kombinovaný rám
	 Základná nosná konštrukcia novej alternatívy je rámová konštrukcia. Nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva pevnosti GL24h (ČSN EN 1955-1-1).
	 Rámová konštrukcia je rozdelená na dve časti:
	- rám z prvej alternatívy s úžitkovým zaťažením Qfk = 4x1 kN
	- rám nový, ktorý bude schopný preniesť úžitkové zaťaženie qfk = 3 kN/m2
	 Spoje a prípoje drevených prvkov sú uvažované ako spoje kolíkového typu – oceľové konvexné klince, svorníky, presné svorníky (t. j. kolíky opatrené na koncoch závitom, podložkou pre drevené konštrukcie a maticou) a kolíkmi – s vloženými oceľovými pl...
	 Všetok spojovací materiál je uvažovaný s povrchovou úpravou pozinkovania, eventuálne ako nerezový.
	Nová hlavná nosná rámová konštrukcia, resp. plná väzba (každých 4,75 m, t. j. každá piata väzba) pozostáva zo stojky dĺžky 4,934 m, pod uhlom 66  je nábeh  b= 180mm; h= 300 – 850 mm a stropného trámu dĺžky 13 m a dimenziami b= 180 mm; h= 850 mm.
	Krokvy (b= 200; h= 240) sú v hornej časti spojené klieštinami (2x b= 80 mm; h= 160 mm) o dĺžke 5,96 m vo výške 2,298 m pod sedlom strechy. Klieštiny sú po dĺžke vyplnené drevenou vložkou, a to z dôvodu minimálne požadovanej požiarnej odolnosti (t= 30 ...
	Pásové prúty sú uvažované v celku bez montážnych spojov. V prípade nutnosti montážnych spojov je dôležité overiť konštrukciu ako celok s uvážením poddajnosti montážnych spojov.
	Tvar strechy po stranách dotvárajú námetky o dĺžke 4,21 m upevnené na krokvy pomocou dvojstrižných svorníkov ᴓ12 mm.
	V pomúrniciach sú vytvorené kapsy za účelom uloženia hlavných nosných podlahových nosníkov ako aj oceľových čapov rámových stojen. Keďže bude takto pomúrnica značne prerušovaná je nutné ju dostatočne zakotviť do múrika (kotvy   ᴓ10 mm každých 1,9 m)
	Celkovú priestorovú tuhosť celej strešnej konštrukcie zabezpečujú stužidlá prierezu rúry ᴓ76,1x5 mm o dĺžke 4,632 m, pripojené na krokvy pomocou oceľových čapov ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355).
	Prípoje rámových stojen k stropnej konštrukcii sú uvažované pomocou oceľových čapov ᴓ40 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoj čapov k stropnej konštrukcie je uvažovaný pomocou kotviacich skrutiek ᴓ10mm ( oceľ pevnosti S235).
	Prípoje samotných krokiev vo vrchole sú zabezpečené oceľovými čapmi ᴓ20 mm (oceľ pevnosti S355). Prípoje klieštin na krokvy sú vyriešené dvomi dvojstrižnými svorníkmi ᴓ20 mm.
	Prípoje rámových stojen na jednotlivé čapy sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P1 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm), dvojstrižnými presnými svorníkmi ᴓ16 mm, resp. kolíkmi ᴓ16 mm.
	Prípoje medzi krokvami a stropným trámom sú zabezpečené vnútorným oceľovým plechom P3 (oceľ pevnosti S235, hrúbka 8 mm) a dvojstrižnými kolíkmi ᴓ12 mm.
	Prípoj krokvy na väznicu je vyriešený oceľovou spojkou UNI190L-B (Simpson Strong- Tie) a kotviacimi klincami ᴓ4,0 x 40 mm.
	Stropná horná podlaha je navrhnutá tak, že nosné prvky sú stropné trámy, do nich sú zapustené hranoly (pevnostnej triedy GL24h; dĺžka 4,75 m; b= 200 mm; h= 200 mm), na ktorých leží samotná podlaha (drevené dosky hrúbky 50 mm, pevnostnej triedy C20).
	Stropná dolná podlaha je navrhnutá tak, že nosné prvky sú oceľové samostatné nosníky (2 x IPE500; oceľ pevnosti S355) uložené na nosných stenách. Na nich sú pripevnené hranoly (pevnostnej triedy GL24h; dĺžka 4,75 m; b= 200 mm; h= 200 mm), na ktorých l...
	Väznice (b= 180 mm; h= 200 mm) sú na rámové stojiny resp. priečle pripojené pomocou trámovej botky BSD 180/200 (Simpson Strong-Tie) a kotviacimi klincami ᴓ4,0 x 40 mm (oceľ pevnosti S235).
	/Podlahové rebrá (b= 120 mm; h= 260 mm) sú pripojené na stropné trámy pomocou trámovej botky BSI 120/190-B (Simpson Strong-Tie) a kotviacimi klincami ᴓ4,0 x 50 mm (oceľ pevnosti S235). Pripojenie rebier na spodný hlavný podlahový nosník je za pomoci p...
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