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1 STAVEBNÉ RIEŠENIE 

Predmetom tohto statického posudku je novostavba ,,skateparku“, ktorý bude 

vybudovaný na Majerníkovej ulici v Bratislave – mestská časť Karlova Ves 841 05, p.č. 

1669/2. 

 Konštrukcia ,,skateparku“ má pôdorysné rozmery 12,6 x 25m. Pozostáva 

z vystuženého železobetónového krytu (C20/25) hrúbky 150 mm,  a zhutneného štrkového 

lôžka, ktoré sa po odstránení povrchovej humusovitej vrstvy uloží na pôvodnú zeminu. 

Povrchová  železobetónová vrstva je vyhladená a dilatačné špáry sú vytmelené trvale 

pružným tmelom. V miestach zvislých stienok a múrikov sú navrhnuté základové pásy 

z vystuženého betónu. V miestach prekážok a rámp je navrhnuté podbetónovanie z betónu 

pevnostnej triedy C8/10. 

 Vplyv predmetnej stavby na stabilitu priľahlého svahu sa posúdi v rámci 

realizačného projektu. V prípade potreby sa navrhne vhodné stabilizačné opatrenie (úprava 

základových konštrukcií resp. iné stabilizačné opatrenie).  

Predmetnú stavbu podľa predchádzajúcich údajov v zmysle STN EN 1997 zaraďujem 

medzi nenáročné konštrukcie. 

Predkladaná dokumentácia rieši objekt v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. 

 

Pôdorys ,,skateparku“ 
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2 ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 

STN EN 1990      Zásady navrhovania konštrukcií 

STN EN 1991      Zaťaženia konštrukcií 

STN EN 1992      Navrhovanie betónových konštrukcií  

STN EN 1997      Geotechnické navrhovanie 

3 ZOZNAM PODKLADOV  

Projektová časť – Architektúra 

 

4 ZÁVER VÝPOČTU 

     Po zhodnotení navrhovaných nosných konštrukcií môžem konštatovať, že konštrukcie 

sú navrhnuté tak, aby vyhovovali na medzný stav únosnosti a tiež medzný stav 

použiteľnosti. 

    Riešené nosné konštrukcie, pri splnení všetkých predpokladov výpočtu a pokynov pre 

realizáciu vyhovujú v zmysle platných noriem STN EN pre navrhované použitie.  

     Všetky dodatočné zmeny a úpravy v projekte, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvniť projekt statiky (napr. zmeny rozmerov konštrukcií, použitie iných ako 

projektovaných materiálov, zmenu účelov miestností...) je nutné vopred konzultovať s 

projektantom !  

     Pri jednotlivých prácach je nutné dodržiavať všetky ustanovenia bezpečnostných 

predpisov v stavebníctve –  vyhlášky č. 374/1990 Zb. 

      Dokumentáciu návrhu nosnej konštrukcie a rozhodujúce podklady pre spracovanie 

návrhu nosnej konštrukcie stavby archivuje zhotoviteľ statiky bez časového obmedzenia.  

     Tento statický posudok slúži pre posúdenie vhodnosti navrhnutých materiálov, 

prierezov a stability konštrukcií zo statického hľadiska pre potreby podania žiadosti 

o stavebné povolenie. Podrobné riešenie spojov, detailov a zvyšných dimenzií bude 

predmetom dodávateľskej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ tohto posudku 

nezodpovedá za vady stavby, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, resp. v priebehu 

užívania stavby bez vypracovania realizačného projektu statiky. 

 

V Bratislave August 2018                               Vypracoval : Ing. Miroslav Ignačák, PhD.   

                                                                                                               


