
 

PP PROJECT-CONCRETE, s.r.o. 

www.pp-project.sk 

ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, 90301 Senec, IČO: 503 50 994, DIČ: 2120297553 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 112166/B 

 
www.ecologic.sk 

  

  

  

  

  

  

  

  

D3 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

STATICKÉ POSUDENIE 

ZÁKLADU POD OSVETĽOVACÍ STOŽIAR 

 

  

  
 

 

 

 

NÁZOV PROJEKTU: VYBUDOVANIE NOVÉHO UMELÉHO 

OSVETLENIA NA FUTBALOVOM IHRISKU 

MOLECOVA 407/3 

 

GENERÁLNY INVESTOR: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES 

ZODP. PROJEKTANT: ING. PETER STAŠ, 6658*I3 

VYPRACOVAL: ING. FILIP KAJAN 

DOKUMENTÁCIA: TECHNICKÁ SPRÁVA 

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 

PROFESIA: NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVIEB 

PROJEKT .Č.: 759/19_79_FK 

DÁTUM: 11/2019 



 

19_79_TS_DPRS_ZÁKLAD POD SVETELNÝ STOŽIAR, 
KARLOVKA_FK_11-12-2019.DOCX 

STATICKÉ POSÚDENIE 

 

 

Ing. Filip Kajan Dátum:               11. 12. 2019  strana č.: 2 

 

Obsah 

[1.] Všeobecná časť: ..................................................................................................................... 3 

[2.] Konštrukčné riešenie nosného systému: ................................................................................ 3 

[3.] Základové konštrukcie ........................................................................................................... 4 

[4.] Statická schéma: ..................................................................................................................... 4 

[5.] Údaje o zaťažení: .................................................................................................................... 4 

[6.] Navrhované materiály: ........................................................................................................... 5 

[7.] Metodika statického výpočtu: ................................................................................................ 5 

[8.] Výsledky statického výpočtu: ................................................................................................ 5 

[9.] Použité normy a literatúra: ..................................................................................................... 5 

[10.] Záver: .................................................................................................................................. 6 

 

  



 

19_79_TS_DPRS_ZÁKLAD POD SVETELNÝ STOŽIAR, 
KARLOVKA_FK_11-12-2019.DOCX 

STATICKÉ POSÚDENIE 

 

 

Ing. Filip Kajan Dátum:               11. 12. 2019  strana č.: 3 

 

[1.] VŠEOBECNÁ ČASŤ: 

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 

43d, ods.1, písm. a, Zákona č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j bezpečnosti, 

použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle EC 1990 - Základné ustanovenia. 

Táto projektová dokumentácie je vytvorená v stupni pre realizáciu stavby.  

Jedná sa o vybudovanie nového umelého osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova 407/3. Miesto 

stavby je Molecova 407/3 Bratislava. Investorom je mestská časť Bratislava – Karlova Ves 

Táto časť dokumentácie rieši návrh a posúdenie základu pod svetelný stožiar vrátane kotvenia. 

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej koncepcie 

objektu. Navrhnutá stavba je technicky reálna. 

Táto dokumentácia sa nezaoberá návrhom a posúdením hornej stavby – oceľového stožiara. 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli dodané stavebné výkresy navrhovaného objektu, 

poklady pre technické zariadenie osvetlenia, údaje o zaťažení a boli prevedené konzultácie so spracovateľom 

časti projektu elektro silnoprúd Ing. Ladislavom Valčom. 

[2.] KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE NOSNÉHO SYSTÉMU: 

NOSNÝ SYSTÉM OBJEKTU: 

V tejto statickej analýze neboli riešené konštrukcie hornej stavby, ale len návrh a posúdenie 

základovej konštrukcie a kotvenia do základu. 

KOTVENIE KONŠTRUKCIE DO ZÁKLADU: 

Kotvenie je navrhnuté pomocou 4 skrutiek M30(8.8) x 1450. Skrutky sú prepojené diagonálne 

pomocou pásoviny hr.8mm šírky 80mm – L= 635mm. Element slúži ako šablóna pre presné zabetónovanie 

skrutiek do základu. Detail kotvenia a všetky potrebné rozmery sú uvedené vo výkrese kotevných prvkov. 



 

19_79_TS_DPRS_ZÁKLAD POD SVETELNÝ STOŽIAR, 
KARLOVKA_FK_11-12-2019.DOCX 

STATICKÉ POSÚDENIE 

 

 

Ing. Filip Kajan Dátum:               11. 12. 2019  strana č.: 4 

 

[3.] ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 

Pre danú lokalitu nebol investorom dodaný inžiniersko-geologický prieskum. Návrh základových 

konštrukcií (pásy, pätky) bol vykonaný iba na  základe predpokladanej únosnosti zeminy. Táto únosnosť 

v úrovni základovej škáry bola uvažovaná na Rd,t = 150 kPa.. Pred realizáciou je nutné bezpodmienečne 

vykonať podrobný inžiniersko-geologický prieskum daného územia a základové konštrukcie poprípade 

prehodnotiť a upraviť podľa danej skutočnosti. 

Založenie objektu je navrhnuté ako plošné na základových pätkách zo železobetónu. Narhnutá je 

pätka o rozmeroch 2,0x2,0m a výšky 1m. Všetky potrebné rozmery základov sú známe z výkresu tvaru 

základov. Spodná hrana dolných stupňov základových pätiek sa nachádza v nezámrznej hĺbke. 

Z výsledkov výpočtovej analýzy je zrejmé, že na základovú konštrukciu bude pôsobiť prevažne 

ohybový moment, keďže sa jedná o ľahkú konštrukciu, ale zároveň vysokú. Hodnota ohybového momentu 

je vyvolaná vonkajším zaťažením od vetra. Pri návrhu základu rozhodovala hodnota excentricity, a preto boli 

dimenzie základu navrhnuté tak, aby bola splnená podmienka max hodnoty excentricity. 

Spätné zásypy zo štrkopiesku (so 40% prímesou hliny) zhutniť po vrstvách na Edef2 = 40 MPa. 

(hodnota modulu deformácie zistená z druhého deformačného cyklu). 

[4.] STATICKÁ SCHÉMA: 

Statická analýza konštrukcie bola prevedená v programe AxisVM. Vlastná tiež generovaná 

softwarom. Výpočtový model je vytvorený z prútových prvkov. Základy pôsobia ako plošné prvky uložené 

na pružnom podklade. V programe AxisVM bola prevedená aj analýza kmitania konštrukcie, kde bol 

nájdený vlastný tvar kmitania konštrukcie a prvá vlastná frekvencia pre výpočet dynamických účinkov na 

konštrukciu. 

[5.] ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ: 

Pre návrh a posúdenie nosných prvkov boli použité nasledovné zaťaženia (podrobný 

výpočet zaťažení na konštrukcie viď. Statický výpočet časť Výpočet zaťažení): 

 zaťaženie vetrom I.VO – 24 m/s (kategória terénu III), 
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Pri výpočte bolo zohľadnené aj dynamické správanie konštrukcie vyvolané vplyvom 

zaťaženia od vetra, ktorý pôsobí na konštrukciu, ako aj na jej ostatné časti. Bol prevedený výpočet 

koeficientu CsCd podľa STN EN 1994 – 1 – 4.  

  

[6.] NAVRHOVANÉ MATERIÁLY: 

 Na stavbe budú použité tieto materiály: 

 základové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 

 betonárska oceľ B 500B 

[7.] METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU: 

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. 

[8.] VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU: 

Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej koncepcie objektu. 

[9.] POUŽITÉ NORMY A LITERATÚRA: 

Pri návrhu technického riešenia boli v statickom výpočte použité nasledujúce normy a literatúra: 

 STN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhovania 

 STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií 

 STN EN 1992 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií 

 STN EN 1993 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií 

 STN EN 1997 Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií 

 STN EN 206: Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 
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[10.] ZÁVER: 

Na základe výpočtov konštatujem, že koncepcia návrhu a rozmery nosnej konštrukcie sú reálne 

a z hľadiska statiky bezpečné a  

SÚHLASÍM 

s konceptom projektu, pri dodržaní postupov navrhnutých v tejto správe. 

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 

z 2.februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci a vo vyhláške 508/2009 o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Dodržať všetky predpisy, normy a vyhlášky platné na území 

SR pre výstavbu.  

Všetky postupy, nejasnosti alebo problémy prekonzultovať so spracovateľom tejto projektovej 

dokumentácie. 

Táto dokumentácia je spracovaná v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby. 

Táto dokumentácia sa nezaoberá návrhom a posúdením hornej stavby – oceľového stožiara. 

Projektant v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za hornú stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 11. 12. 2019     Vypracoval: Ing. Filip Kajan 




