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PRÍLOHA .1 - VÝPO ET ZA AŽENIA SNEHOM

pozn.: po ítané pod a SN EN 1991-1-3 Z1
·Snehová oblas  II

sk= 1,00 kN/m2

·Sú inite  expozície Ce

Ce= 1,00

·Tepelný sú inite  Ct

Ct= 1,00

·Sklon strechy =8,5 ; 0  <  < 30    

1= 0,80

·Charakteristická hodnota za aženia snehom

sk,1= sk.Ce.Ct. 1

sk,1= 0,80 kN/m2

Obrázok: Za ažovacie stavy snehom na strešnej konštrukcii riešeného objektu

·Strechy s návejmi u výstupkov, prekážok a atík
pozn.: po ítané pod a prílohy B.4

h= 0,50 m (výška atiky)

b2= 13,60 m (šírka objektu)

b2= 13,60 m (d žka objektu)

ls,2= min (5h; b1; 15)

ls,2= 2,50 m

2= min( 2h/sk; 2b/ls; 8)

2= 1,00

·Charakteristická hodnota za aženia naviatym snehom

sk,2= sk.Ce.Ct. 2

sk,2= 1,00 kN/m2

pozn.: hodnota za aženia je výrazne nižšia ako za aženie pri vystupujúcej asti objektu a preto bude vo výpo te 
zanedbaná
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·Strechy susediace a priliehajúce k vyšším stavbám
pozn.: po ítané pod a kapitoly 5.3.6

1= 0,80 (predpoklad, že nižšia strecha je plochá)

b1= 9,90 m

b2= 13,60 m

h= 2,60 m
2,00 m

sk= 1,00 kN/m3

w= (b1 + b2) / 2h < h / sk

w= 30,55 w,LIM= 5,2

w= 5,20

s= 0,00 (sklon strechy  = 8,5  < 15 )   

3= s + w

3= 5,20

ls,3= 2h

ls,3= 5,20 m

·Charakteristická hodnota za aženia naviatym snehom

sk,3= sk.Ce.Ct. 2

sk,3= 5,20 kN/m2

Obrázok: Pôdorysné umiestnenie za ažovacích stavov snehom na strešnej konštrukcii riešeného objektu
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PRÍLOHA .2 - VÝPO ET ZA AŽENIA VETROM

RÝCHLOS  A TLAK VETRA

pozn.: po ítané pod a SN EN 1991-1-4

·veterná oblas  II [Ostrava]

vb,0 = 25,00 m/s

·sú inite  smeru vetra

cDIR= 1,00

·sú inite  ro ného obdobia

cSEASON= 1,00

·základná rýchlos  vetra

vb= vb,0.cDIR.cSEASON

vb= 25,00 m/s
·rozmery objektu

 h= 33 m (celková výška objektu)

hp= 0,5 m (výška atiky)

 L1= 37,00 m (priemer obvodového pláš a)

·Referen né výšky

pozn.: je rovná maximálne výške uvažovaného prierezu nad zemou

ze= h

ze= 34 m
·Terén kategórie III

z0= 0,3 m

zmin= 5 m < ze= 34,00 → z= 34,00

·Sú inite  drsnosti cr(z)

cr(z)=

cr(z)= 1,019

·Sú inite  ortografie c0(z)

c0(z)= 1,00

·Charakteristická stredná rýchlos  vetra vm(z)

vm(z)= cr(z) . c0(z) . vb

vm(z)= 25,47 [m/s]

·Sú inite  turbulencie k1

k1= 1,00

·Intenzita turbulencie Iv(z)

Iv(z)= k1/(c0(z) . ln(z/z0))

Iv(z)= 0,211402
·Hustota vzduchu 

= 1,25 kg/m3

·Maximálny charakteristický tlak qp(z)

qp(z)= [1+7 . Iv(z)] . 0,5 .  . vm
2

qp(z)= 1005,57 N/m2

qp(z)= 1,01 kN/m2
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VÝPO ET ZA AŽENIA NA STREŠNÚ KONŠTRUKCIU

Sú inite  vonkajšieho tlaku - smer vetra =0  (prie ny vietor)

·Strešná oblas

pozn.: strešná plocha vystavená pôsobeniu vetra > 10,0m2 =>cpe,10

e= min[b (L2), 2h]
e= 37,00 m

·Strešná oblas  - smer vetra =0   

pozn.: získané interpoláciou pre sklon strechy 8,75% pod a tabu ky 7.3a [N4] 

cF-
pe,10= -1,400 cF+

pe,10= 0,075

cG-
pe,10= -1,050 cG+

pe,10= 0,075

cH-
pe,10= -0,488 cH+

pe,10= 0,075
·Strešná oblas  - smer vetra =180   

pozn.: získané interpoláciou pre sklon strechy 8,75% pod a tabu ky 7.3a [N4] 

cF-
pe,10= -2,375

cG-
pe,10= -1,300

cH-
pe,10= -0,838

·Strešná oblas  - smer vetra =90   

pozn.: získané interpoláciou pre sklon strechy 8,75% pod a tabu ky 7.3b [N4] 

cF-,up
pe,10= -2,213

cF-,low
pe,10= -1,913

cG-
pe,10= -1,838

cH-
pe,10= -0,675

cI-
pe,10= -0,575

Sú inite  vnútorného tlaku
pozn.: predpoklad, že nie je možné jednozna ne ur i  sú inite  pre stanovenie vnútorného tlaku

c-
pi,10= -0,3 (neuplatní sa v streche)

c+
pi,10= 0,2

Výsledné tlaky vetru

·Strešná oblas  - smer vetra =0   

wk
F-= -1,609 kN/m2 wk

F+= -0,126 kN/m2

wk
G-= -1,257 kN/m2 wk

G+= -0,126 kN/m2

wk
H-= -0,691 kN/m2 wk

H+= -0,126 kN/m2

·Strešná oblas  - smer vetra =180   

wk
F-= -2,589 kN/m2

wk
G-= -1,508 kN/m2

wk
H-= -1,044 kN/m2

·Strešná oblas  - smer vetra =90   

wF-,up= -2,426 kN/m2

wF-,low= -2,125 kN/m2

wG-= -2,049 kN/m2

wH-= -0,880 kN/m2

wI-= -0,779 kN/m2
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Obrázok: Strešné oblasti, smer vetra =0°, =180° e= 37,0m

Obrázok: Strešné oblasti, smer vetra =90°, e= 37,0m
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VÝPO ET ZA AŽENIA NA STOPNÚ KONŠTRUKCIU

wk= we + wi wk= we + wi

wk= 0,997 . (0 - 0,2) wk= 0,997 . (0 + 0,3)

wk= -0,199 kN/m2
wk= 0,299 kN/m2

VÝPO ET ZA AŽENIA NA MONOLITICKÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ JADRO

·Výpo et hodnoty Reynoldsova ísla, hodnoty rozdelenia tlaku na kruhových valcoch

b= 38,00 m

v= 1,5E-05 m2/s

Re= 3,2E+6

·Sú inite  koncového efektu

pozn.: získané interpoláciou pod a tabu ky 7.12

min= 79,00

cp0,min= -1,85

A= 118,00

cp0,H= -0,45

·plocha asti obvodového pláš a vzh adom na model SCIA

SPL= 328,30 m2

·plocha asti monolitického železobetónového jadra vzh adom na model SCIA

SJAD= 84,84 m2

Obrázok: Predpoklad výpo tu za aženia vetrom na ŽB jadro

pozn.: globálny výpo tový model v software SCIA je modelovaný vzh adom na rôzne plochy 
vznikajúcich oblastí tlaku na monolitickom železobetónovom jadre - plošný prvok ohrani ený uhlom 
30º

pozn.: pri výpo te za aženia je na stranu bezpe nú uvažované, že objekt ma po svojom obvode celistvý pláš . 

Tomuto predpokladu zodpovedajú hodnoty za aženia wk
-PL, wk

+Pl, ktoré pôsobia na ploche pláš a SPL p. Uvedené 

hodnoty za aženia musí prenies  monolitické železobetónové jadro vo svojej zmenšenej zodpovedajúcej ploche 

SJAD, ktorá je približne 4x menšia ako plocha SPL, omu zodpovedajú hodnoty wk
-JAD, wk

+JAD použité v globálnom 

výpo tovom modeli softwaru SCIA 

pozn.: Objekt spl uje podmienku, ktorá umož uje zjednodušené stanovenie sú inite u konštrukcie a teda  cscd= 

1,0

pozn.: vzh adom na predpokladané pôsobenie vetra a prevetrávanú fasádu je hodnota externého vnútorného tlaku 
na stropnú konštrukciu považovaná za nulovú. Vypo ítané hodnoty tlakov pôsobia rovnomerne po celej ploche 
stropnej konštrukcie.
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Tabu ka: Hodnoty za aženia vetrom pre valce s kruhovým prierezom
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PRÍLOHA .3 - VÝPO ET ÚNOSNOSTI MECHANICKÝCH KOTIEV DO BETÓNU 
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PRÍLOHA .4 - VÝPO ET ÚNOSNOSTI DODATO NE VLEPOVANEJ VÝSTUŽE 
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