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První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a
posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými
národními dodatky k normám Eurokód STN EN.

Národní přílohu lze vybrat z výsuvné nabídky národních příloh k Eurokódům v dialogu
nastavení lokalizace:
•

Kombinace / EC0 - Slovenská národní příloha STN EN1990/NA1 a STN EN1990/A1/NA

•

Seizmicita / EC8 - Slovenská národní příloha STN EN1998-1/NA

•

Klimatické zatížení / EC1 - Slovenská národní příloha STN EN1991-1-3/NA1 a STN
EN1991-1-4/NA

•

Železobetonové konstrukce / EC2 - Slovenská národní příloha STN EN1992-1-1+A1/NA

•

Ocelové konstrukce / EC3 - Slovenská národní příloha STN EN1993-1-1/NA

•

Dřevěné konstrukce / EC5 - Slovenská národní příloha STN EN1995-1-1/NA
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ZATÍŽENÍ SNĚHEM PODLE STN EN1991-1-3/NA1
Pro generování zatížení sněhem jsou použity doporučené hodnoty a postupy podle EC1,
kromě změn uvedených v STN EN1991-1-3/NA1.
NA.2.1 / Článek 1.1(2) - Poznámka 1:
Předmět normy
Pro nadmořské výšky nad 1500 m n. m.
stanoví hodnotu ztížení sněhem příslušná
odborná organizace (SHMÚ).
NA.2.2 / Článek 1.1(3) - Poznámka:
Předmět normy
Pro Slovensko, jsou uvažovány všechny
případy z Tabulky A1 Přílohy A:
•

Normální podmínky A se použijí na
celém území Slovenska dle NA.2.8

•

Výjimečné podmínky B2 se použijí na
celém území Slovenska pro tvary
střech podle Přílohy B.

•

Výjimečné podmínky B3 se použijí v
regiónu 4 výjimečného zatížení sněhem
podle NA.2.11 a pro tvary střech podle
Přílohy B.

NA.2.8 / Článek 4.1(1) - Poznámka 1: Charakteristické hodnoty
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na povrchu země se vypočítá následujícím
způsobem:
sk = a + A/b [kN/m2]
•

A = nadmořská výška staveniště v metrech;

•

a, b - podle tabulky NA.1:
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Zóny 1 – 5 charakteristických zatížení sněhem na povrchu země jsou dané mapou C.14-NA:

NA.2.10 / Článek 4.2(1): Ostatní reprezentativní hodnoty
•

Součinitel ψ0 podle Tabulky NA.2 pro nadmořské výšky do a nad 1000 m n. m.

•

Součinitel ψ1 pro častou hodnotu zatížení sněhem se počítá podle následujícího vzorce
pro nadmořské výšky A ≤ 1500 m n. m.:

•

Součinitel ψ2 pro kvazistálou hodnotu zatížení sněhem se vypočítá podle následujícího
vzorce pro nadmořské výšky A ≤ 1500 m n. m.:
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NA.2.11 / Článek 4.3(1): Výjimečné zatížení sněhem, Poznámka
Pro součinitel Cesl se použijí hodnoty z Tabulky NA.3 pro vybraný region mimořádných
zatížení sněhem na povrchu země.

Regiony mimořádného zatížením sněhem jsou na znázorněny na Mapě C.15-NA.

Regiony 1–4 s mimořádným zatížením sněhem na povrchu země jsou definovány na Mapě
C.15-NA:
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ZATÍŽENÍ VĚTREM PODLE STN EN1991-1-4/NA
Pro generování zatížení větrem jsou použity doporučené hodnoty a postupy podle EC1,
kromě změn uvedených v STN EN1991-1-4/NA1.

Pro každý region jsou definovány vlastní součinitele tlaku a rychlosti větru. Odpovídající
větrná oblast se vybere podle mapy podle NA.2.3 / Článek 4.2(1)P - Poznámka 2. Mapu NB
1 je možné použít pro nadmořské výšky do 700 m n. m.
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Podle NA.2.4 / Článek 4.2(2)P - Poznámka 1: Základní rychlost větru, vliv nadmořské výšky
na základní rychlost větru pro oblasti s nadmořskou výškou nad 700 m n. m. se uvažuje
podle Tabulky NB1:

Střední rychlost větru vm(z) pro různé kategorie terénu a základní rychlosti větru vb,0 = 24
ms-1 a vb,0 = 26 ms-1 jsou uvedeny v Tabulkách NB2 a NB3, podle NA.2.9 / Článek 4.3.1(1) Poznámka 2: Střední rychlost větru.

Střední rychlost větru vm(z) ve výšce z nad terénem závisí na drsnosti terénu a orografii a na
základní rychlosti větru vb,0, a měla by být stanovena podle (4.3) z STN EN1991-1-4:
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NA.2.16 / Článek 4.5(1) - Poznámka 1: Špičkový tlak větru
Hodnoty špičkového tlaku větru qp(z) ve výšce (z) od povrchu jsou uvedeny pro různé
kategorie terénu a základní rychlosti větru vb,0 = 24 ms-1 a vb,0 = 26 ms-1 v Tabulkách NB2 a
NB3 (viz nad) a popsány v grafech na Obrázku NB2 a NB3.

Doporučené pravidlo je uvedeno v (4.8) podle STN EN1991-1-4:

ZATÍŽENÍ SEIZMICITOU PODLE STN EN1998-1/NA
NA.2.5 / Článek 3.1.2(1):Klasifikace základových půd s uvážením vlivu hlubinné
geologie, včetně hodnot parametrů S, TB, TC a TD definující vodorovné a svislé pružné
spektrum odezvy podle 3.2.2.2 a 3.2.2.3.
Typy základových půd popsané stratigrafickými profily a parametry podle Tabulky 3.1 z STN
EN1998-1 se použijí k vyjádření vlivu místních základových poměrů na seizmické zatížení.K
určení parametrů S, TB, TC a TD se použijí také Obrázek NB.5.1 - NB.5.5 a Tabulka NB.1 z
přílohy NB.5 - Tvary spekter horizontální pružné seizmické odezvy pro kategorie
podloží A - E.
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NA.2.6 / Článek 3.2.1(1)P, (2), (3): Mapy oblastí seizmického ohrožení a referenční
hodnoty seizmického zrychlení
Použití mapy oblastí seizmického ohrožení podle Obrázku NB.6.1 z STN EN1998-1/NA/2:

NA.2.9 / Článek 3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)P: Parametry S, TB, TC a TD definující tvar
horizontálního pružného spektra pružné seizmické odezvy
Pro kategorii E se spektrum uvažuje stejné jako pro kategorii B, vynásobené součinitelem
1,2 podle Tabulky NB.5.1.
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BETONOVÉ KONSTRUKCE PODLE STN EN1992-1-1+A1/NA
Pro navrhování betonových konstrukcí jsou použity doporučené hodnoty a postupy podle
EC2, kromě změn uvedených v STN EN1992-1-1+A1/NA.
Podle slovenské národní přílohy STN EN1992-1-1+A1/NA:
STN EN1992-1-1

STN EN1992-1-1+A1/NA

Parametr

8.2(2)

NA.2.76

k1 = 1,5 mm
k2 = 5,0 mm

9.2.1.2(1)
9.2.2(6)

NA.2.82
NA.2.86

9.3.1.1(3)

NA.2.89

pro hlavní výztuž: smax,slabs = 2h ≤ 400 mm
pro rozdělovací výztuž smax,slabs = 3h ≤ 400 mm

9.5.2(1)

NA.2.90

φmin = 10 mm

9.5.3(3)

NA.2.93

sg,max = min {15-násobek nejmenšího průměru
podélných prutů; menší z rozměrů sloupu; 300 mm}

β1 = 0,25
sl,max ≤ 400 mm

NA.2.19 / Článek 4.4.1.2(5): Minimální krytí cmin
Doporučená úprava klasifikace konstrukcí podle STN EN1992-1-1+A1/NA je daná Tabulkou
4.3N:
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NA.2.125 / Článek E.1: Obecné (2)
Doporučené hodnoty indikativních pevnostních tříd lze nalézt v Tabulce E.1SK.

Doplňující požadavky pro betonové konstrukce
Výpočet účinné výšky se provede podle následujícího vztahu:d = h - ebz.
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DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PODLE STN EN1995-1-1/NA
Pro navrhování dřevěných konstrukcí jsou použity doporučené hodnoty a postupy podle
EC5, kromě změn uvedených v STN EN1995-1-1/NA. Pro posouzení požární odolnosti
dřevěných konstrukcí nejsou podle STN EN1995-1-2/NA vyžadované žádné změny.
NA.2.1 / Článek 2.3.1.2(2)P:Zatížení se zařadí do jedné z tříd trvání zatížení
Příklady přiřazení tříd trvání zatížení jsou uvedeny v Tabulce 2.2. Vzhledem k tomu, že je
klimatické zatížení v jednotlivých krajinách různé, přiřazení k třídám trvání zatížení může být
specifikováno v národní příloze.
Podle STN EN1995-1-1/NA, Tabulky 2.2, není sníh uvažován jako krátkodobé zatížení.

NA.2.5 / Článek 7.2(2):Mezní hodnoty průhybů nosníků
Doporučené mezní hodnoty průhybů nosníků jsou uvedeny v Tabulce 7.2.
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