
1. TECHNICKÁ  SPRÁVA  

 

AKCIA  : INFORMAČNÉ CENTRUM,  NOVÁ BYSTRICA 

MIESTO STAVBY: NOVÁ BYSTRICA, p.č. 9523/3 

INVESTOR: OBEC NOVÁ BYSTRICA 
 

Podklady : výkr. prof. arch. 

 

Úvod 

Táto technická správa projektovej dokumentácie sa zaoberajú riešením statiky informačného centra 

na  námestí pri kostole v Novej Bystrici a spôsobom vystuženia ž.b. dosky. 

 

Základy 

 Objekt informačného centra  je založený na základovej doske. Výstuž základovej dosky je uvedená 

vo výkresovej dokumentácii.  

 

Nosný systém: 

Nosný systém stavby je riešený ako stĺpikovo – väznicová (hrazdená) konštrukcia.  Krokvy sú 

prierezu 100/240mm, väznice 2x120/280mm, stĺpy sú prierezu 200/200mm umiestnené ako dvojica alebo 

trojica v šikmine vychádzajúcej z jedného bodu. Všetky časti informačného centra sú vyhotovené zo 

smrekového dreva triedy pevnosti C24 (STN 731701 – S0, S1). Stĺpy sú čiastočne votknuté do základu – viď 

detail kotvenia. Krov je navrhnutý na IV. snehovú oblasť a II. vetrovú oblasť.  Krov je zadebnený 

hobľovaným debnením hr. 24mm na pero a drážku. Stuženie prístrešku je zabezpečené šikmými stĺpikmi.   

Všetky konštrukcie je nutné vyhotoviť z hobľovaného dreva triedy S0 alebo S1, vlhkosti max. 15%. 

 Všetky tesárske konštrukcie je nutné previesť v súlade s normou 73 3150 „Tesárske konštrukcie 

stavebné“. Na všetkých prvkoch je nutné vykonať preventívnu chemickú ochranu (voľbu ochranného 

prostriedku konzultovať so statikom stavby).  

 

UPOZORNENIE  : 

Všetky zmeny, ktoré sa odkláňajú od tejto projektovej dokumentácie a súvisia so statikou 

konštrukcie  je nutné dať odsúhlasiť zodpovednému projektantovi statiky, inak  nebere zodpovednosť za celú 

statiku stavby.  

 

Použitý materiál  : 

Oceľ -  S 235 JR STN EN 10 025    oceľ. nosné konštrukcie a spojovacie prvky 

 Drevo -  C24 , triedené STN 49 1531 - S0, S1  nosné konštrukcie   

Betón  - C30/35 – základy        

 

Použité podklady  : 

 

. 1.  EC1 Zaťaženie stavebných konštrukcií 

 2. EC2 Navrhovanie betónových konštrukcií 

 3. EC3 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

 4. EC5 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 

5. EC6 Základová pôda 

 

 

 

 

 

 

V Žiline  09/2013    Vypracoval:     Ing. Grec Michal, PhD. 


