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Všeobecne:

Predmetom statického posúdenia je rekonštrukcia plochých striech na ubytovni 
VŠC DUKLA Banská  Bystrica.  Odstránením  starých  vrstiev  strešného  plášťa 
a náhrada za nové ktoré vyhovujú dnešným požiadavkám . 

Popis existujúcej stavby :

Objekt je čiastočne podpivničený s 6 nadzemnými podlažiami. Samotný objekt 
je  kaskádového tvaru kde od 3.  NP jednotlivé kaskády tvoria pochôdzne strechy. 
Najvyššie podlažie je prestrešené plochou nepochôdznou strechou. 

Nosný  systém  je  skelet  typu  S1.2  priečny  s  výplňovými  pórobetónovými 
panelmi. Systém stĺpov 500 x 500 mm na nich priečle obráteného tvaru T výšky 500 
mm s ozubom výšky 250 mm. Objekt je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 15,6 m x 
43,0 m. Modulová osnova je 6,0 x 6,0 m v mieste chodby 6,0 x 2,6 m, konštrukčná 
výška  3,3  m.  Stropné  panely  dutinové  prepäté  SPIROLL  hr.  250  mm šírky  600 
a 1200 mm sú kladené na osovú vzdialenosť 6,0 m. 

Strešný plášť  bol riešený ako dvojplášťový .  V mieste pochôdzných striech 
bola  nahradená  pórobetónová  doska  PAS  hr.  250  mm  betónovou  mazaninou 
s ľahčeného betónu hr. od 60 – 140 mm.  

Navrhované riešenie :

 Jedná  sa  o rekonštrukciu  strešných  plášťou.  Pri  pochôdznej  časti  plášťa 
ktorá spočíva v zateplení  strešného plášťa PIR doskami   hr.  160 mm + PVC fólia 
hr. 1,5 mm a betónové dlaždice hr. 20 mm na terčoch . V mieste nepochôdznej sa 
vrstvy opakujú len sa nepoužije dlažba na terčoch. Pred realizáciou sa časť starých 
vrstiev odstráni .

V tejto  technickej  správe  je  preukázaná  realizovateľnosť  daného  zámeru 
z hľadiska statiky  vo  vzťahu k priťaženiu  jestvujúceho  objektu  novými  stavebnými 
konštrukciami, resp. zmenou jeho zaťaženia v dôsledku stavebného zámeru.

Posúdenie vplyvu zmeny strešnými vrstvami:

Skladba existujúceho strešného plášťa – pochôdzna :

- Vápennocem. omietka 10 mm ............................................  0,230 kN/m-2

- Železobetónový SPIROLL strop  250  mm ............................  3,205 kN/m-2

- Penový polystyrén 100 mm............................................  0,015 kN/m-2

- Asfaltová lepenka 2 mm             ............................................  0,005 kN/m-2

- Betónová mazanina   cca. 100 mm  ......................................  1,200 kN/m-2



- Asfaltová vrstva  10 mm           ............................................  0,025 kN/m-2

- Malta + lôžko 75 mm              ............................................  1,500 kN/m-2

- Dlažba Terazzo 25 mm      ............................................  0,575 kN/m-2

- PUR Pena 20 mm                  ............................................  0,001 kN/m  -2  
        spolu 6,756 kN/m -2

Skladba pochôdzného strešného plášťa po prevedení stavebných úprav:

- Vápennocem. omietka 10 mm ............................................  0,230 kN/m-2

- Železobetónový SPIROLL strop  250  mm ............................  3,205 kN/m-2

- Penový polystyrén 100 mm............................................  0,015 kN/m-2

- Asfaltová lepenka 2 mm             ............................................  0,005 kN/m-2

- Betónová mazanina   cca. 100 mm  ......................................  1,200 kN/m-2

- Silikátová malta + parozábrana  10 mm................................  0,025 kN/m-2

- PIR doska  160  mm              ............................................  0,006 kN/m-2

- PVC fólia  + geotextília  1,5  mm      ...................................  0,015 kN/m-2

- Bet. Dlažba hr. 20 mm              ............................................  0,460 kN/m  -2  
        spolu   5,160 kN/m -2

K priťaženiu strešného plášťa nedochádza skôr k odľahčeniu.
Únosnosť strešného panela považujem za vyhovujúcu.

Posúdenie vplyvu zmeny strešnými vrstvami:

Skladba existujúceho strešného plášťa – nepochôdzna :

- Vápennocem. omietka 10 mm ............................................  0,230 kN/m-2

- Železobetónový SPIROLL strop  250  mm ............................  3,205 kN/m-2

- Čadičová rohož 50 mm    ............................................  0,050 kN/m-2

- Pórobetónová doska PAS  hr. 250 mm  ...............................  1,625 kN/m-2

- Cementový poter  30 mm           ............................................  0,070 kN/m-2

- Súvrstvie asf.  pásov  10 mm       .........................................  0,025 kN/m  -2  
        spolu 5,205 kN/m -2

Skladba nepochôdzného strešného plášťa po prevedení stavebných úprav:

- Vápennocem. omietka 10 mm ............................................  0,230 kN/m-2

- Železobetónový SPIROLL strop  250  mm ............................  3,205 kN/m-2

- Čadičová rohož 50 mm    ............................................  0,050 kN/m-2

- Pórobetónová doska PAS  hr. 250 mm  ...............................  1,625 kN/m-2

- Silikátová malta + parozábrana  10 mm................................  0,025 kN/m-2

- PIR doska  160  mm              ............................................  0,006 kN/m-2

- PVC fólia   1,5  mm                   ...................................  0,015 kN/m  -2  
        spolu   5,156 kN/m -2



K priťaženiu strešného plášťa nedochádza skôr k odľahčeniu.
Únosnosť strešného panela považujem za vyhovujúcu.

Strecha            

Hlavným prvkom stabilizácie bude priame mechanické kotvenie fólie v spoji. 
Navrhované súvrstvie bude kotvené do pórobetónového podkladu v min. kotevnej 
hĺbke . Stabilizáciu je nutné realizovať kotevným prvkom s hornou plošnou hlavicou k 
tomu môžu byt použité kotvy EJOT.

Odporúčam  použiť  skrutky  FPS  –  E  8,0  x  L,  s min.  hĺbkou  kotvenia  do 
nosného pórobetónového  panela je 60 mm. Skrutky možno kombinovať s tanierovou 
teleskopickou podložkou EcoTek 50xL alebo plechovou podložkou HTV 82/40 F pre 
kotvenie skladieb plochých striech. 

Charakteristická hodnota pre vytrhnutie z pórobetónu pre FPS-E-8,0xL + HTV 
82/40 F resp.  HTV 40 RU 6,5 mm je   Nrk  – 1,72 kN a v kombinácií  s podložkou 
EcoTek je hodnota odolnosti Nrk – 1,62 kN

 Čo sa týka kotvenia nových strešných vrstiev určuje technický list kotvenia 
PVC fólie. Pre napr. Sikaplan  musí byť kotvenie v súlade  podľa Sika   metódami pre 
aplikácie fólii.

Poznámka :
Spôsob a druh kotiev je možné zmeniť. No  pevnosť na vytiahnutie treba  potvrdiť 
ťahovými skúškami, na kotvenie zatepľovacieho systému je možné použiť aj iné typy 
kotiev a na základe ťahových skúšok upraviť počty.

Záver:

Po prevedení stavebných prác nedôjde k zvýšeniu hmotnosti strešného plášťa 
.  Táto  zmena  nespôsobí podstatnú  zmenu  stability  a bezpečnosti  budovy.  Na 
zachytenie ťahových síl od sania postačujú skrutky  pre vytrhnutie z pórobetónu FDD 
– Plus-50 s min.  hĺbkou kotvenia do nosného pórobetónového  panela je 60 mm 
a dĺžkou kotvy od 225  mm. 

Pri vykonávaní prác treba v ostatných detailoch dodržať technologický predpis 
pre kontaktný zatepľovací systém. 



Vplyv stavebného zámeru na životné prostredie:

Na  zhotovenie  nosnej  konštrukcie  uvedeného  stavebného  zámeru  sa 
nenavrhujú  žiadne  materiály,  ktoré  by  prispeli  k degradácii  dotknutého  životného 
prostredia.  Pri  prevádzaní  stavebných  prác  treba  postupovať  takými  pracovnými 
metódami, ktoré nezaťažujú životné prostredie v okolí stavby.

Protipožiarna ochrana a     BOZ:  

Pri práci treba dodržať  všetky platné protipožiarne predpisy ako aj predpisy 
BOZ.
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