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1. Predmet riešenia statického výpočtu 

Priložené statické posúdenie konštrukcie po mimoriadnej udalosti  je spracované pre 

nasledovné nosné konštrukcie: drevený krov. Ide o rekonštrukciu krovu v rozsahu pred 

udalosťou požiaru na objektu v obci Korňa. 

 

2. Podklady pre statický výpočet 

Podkladom pre statický výpočet je časť projektu zateplenia objektu (architektonicko-stavebné 

riešenie) a obhliadka miesta stavby.  

V prípade disproporcií s akostnými údajmi uvedenými v projekte upovedomiť autora 

projektu a prevedenie prieskumu sa ukladá dodávateľovi stavebných konštrukcií a prác. 

Všteky navrhnuté konštrukcie je nutné pred realizáciou/montážou konfrontovať s obnaženým 

miestom osadenia a v prípade nutných zmiesn vopred upovedomiť autora o prípadných rozdieloch 

či odlišnostiach voči predpokladom. 

Upozornenie: Vzhľadom na dobu výkonu obhliadok ako i na obmedzenie technického 

vybavenia bolo možné konštrukciu preskúmať len čiastočne innvazívne, prevážne vizuálne z titulu 

odstavenia prevádzky objektu, preto i výstupy pre posúdenie sú závislé na takto získaných údajoch. 

Akékoľvek disproporcie voči návrhu a jeho uvažovaným detailom nie sú vadou projektu, v takom 

prípade je nutné privolať autora pre prehodnotenie riešenia či dopadov odkrytých zmien. 

[1] Projektová dokumentácia objektu – časť architektúra 

[2]    STN 73 1001: Základová pôda pod plošnými základmi 

[3] STN EN 1991-1-1:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 

Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov(73 0035) 

[4] STN EN 1991-1-4:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Zaťaženie vetrom (73 0035) 

[5] STN EN 1991-1-3:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženie snehom (73 

0035) 

[6]     STN EN 1992-1-1:  Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre budovy 

[7]     STN EN 1993-1-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií 

[8]     STN EN 1995-1-1+A1: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá 

a pravidlá pre budovy + Zmena A1 

[9] Ján Kyseľ a kol.: Statické tabuľky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010 

[10] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 

 

3. Materiály 

- Drevo rastlé rezané:   ihličnaté – C24 (smrekové) 

- Svorníky:   tr. 4.8; tr. 6.8 

 



ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU POŽIAROM ZASIAHNUTEJ KONŠTRUKCIE  DRS 

 

Vypracoval  Ing. Pavol Maslík 

 
 

3 

4.  Drevené prvky jestvujúceho krovu  

Jestvujúci krov riešeného objektu bol po obhliadke prehodnotený v statickom výpočte 

a vyhodnotený ako vyhovujúci bez nutnosti ďaľších zásahov. Menená nová časť krovu, ktorá je po 

požiari nevyhovujúca musí byť s ohľadom na dúčasne platné normy navrhnutá v ich súlade.  

Preto nosná konštrukcia hlavnej lode je zhotovená ako sedlová krokvová sústava so 

stojatou stolicou s väznicami 160/200 posadenými na stĺpiky 160/160 prepojené v priečnu väzbu 

klieštinami 2x80/180 vo vzdialenostiach s rôznou mierou. Stĺpiky sú v oboch smeroch stužené 

vzperkami 100/140. Krokvy 100/160 sú vo vrchole spájané kĺbovým preplátom a sú nadpájané na 

väznici s vypustením cez pomurnicu 160/160 a na okap. Drevené krokvy 100/160 sú navrhované 

z reziva tr. C24. Krokvy sa uložia na sedlo pomurnice 160/200, prípoj sa navrhuje klincový, alebo 

s pripojovacím uholníkom BOVA s nakotvením do budovy pomocou chemických kotiev a spojom 

s klieštinami samoreznými skrutkami.  

Výmena jednotlivých prvkov poškodeného krovu musí byť vykonaná na podopretej 

a priestorovo fixovanej konštrukcii. Odporúča sa použiť systémové prvky lešenia/debnenia ktoré 

systémom podperných nosníkov a stojok v kombinácii so stužiacimi prvkami prenesú pri 

odstraňovaní zhorených častí krovu tiaž tejto konštrukcie.  

Pred odstránením krokiev sa musí v rozsahu navrhnutom – viď Výkresy č. 1-2 – previesť 

podopretie väzníc a strhanie poškodenej krytiny. Pri vyrezávaní väzníc je nutné aby zhotoviteľ 

riadne zabezpečil podchytenie a priestorovú fixáciu týchto prvkov. 

Predpokladá sa výmena celej plochy krytiny spolu s debnením a parotesnou fóliou.   

Prepočtom bola únosnosť vyhodnotená na vybraných nosných prvkoch na základe súčasne 

platných podmienok kladených normami súboru STN EN.  

 

5. Poznámky a odporúčania 

  Všetky drevené prvky je nutné natrieť náterom proti vlhkosti, hnilobe, hmyzu, požiaru a iným 

znehodnocujúcim vplyvom podľa STN 73 1701 čl.166-174. Návrh konštrukčných detailov je 

predmetom realizačného projektu. Výrobné výkresy sú predmetom dodávateľskej dokumentácie. 

 Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, 

ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe 

zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a 

úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať 

príslušný certifikát v zhode so zákonom. 

 

6. Vplyv stavby na životné prostredie 

Z hľadiska možného znečistenia ovzdušia je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť 

ustanoveniami predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže použiť len také 
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mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nevykazujú zvýšenú hlučnosť z dôvodov zlého 

technického stavu. V tejto súvislosti je potrebné rešpektovať opatrenia na ochranu proti škodlivému 

pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov. 

 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 

zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Je bezpodmienečne nutné zabrániť 

akémukoľvek úniku ropných produktov, palív, mazív a rôznych ďalších ekologických látok pri 

preprave, skladovaní a ich použití. Narábanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so 

zákonom č. 238/2001 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú práce s odpadom. 

 

7. Riešenie z hľadiska BOZP 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Zákonníka práce. Je potrebné dodržiavať vyhlášku 314/2001 Zb. a vyhlášku MV SR 94/2004 Z.z. 

Pre práce vykonávané stavebnými mechanizmami je potrebné dodržiavať aj predpisy a 

ustanovenia pre prácu s týmito mechanizmami.  

Všetky nebezpečné miesta musia byť riadne označené viditeľnými bezpečnostnými 

tabuľkami.  

 

8. Upozornenie 

      Táto PD nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu jednotlivých nosných konštrukcií. Túto je 

nutné po spracovaní predložit zodpovednému projektantovi statiky na posúdenie a schválenie.  

 

Takisto sa ukladá realizatorovi povinnosť overiť predpoklady zanesené do projektu. Ak sa 

počas obnažovania konštrukčných vrstiev zistí akýkoľvek nesúlad s projektom predpokladanou 

nosnou konštrukciou, je nevyhnutné to oznámiť autorovi statiky a prehodnotiť ďalší postup 

stavebných prác. 

V prípade nejasností kontaktovať zodpovedného statika. 

       Pri realizácii je nutné dodržiavať všetky platné normy a predpisy. 

 

  

 

 

 

 

 

V Korni, 06. 02. 2019     Vypracoval:   Ing. Pavol Maslík 


