
Základy 

 

Nové základové patky jsou navrženy pod 

nosnými sloupy. 

Hloubka založení min. 1200 mm pod terén do 

nezámrzné hloubky a minimálně 500 mm do 

rostlého 

terénu. Základová spára bude v co možná 

nejkratším termínu zalita betonem. Základy 

budou z betonu 

prostého C20/25 XC2. 

 

Tesařské konstrukce 

Dřevěné sloupy budou proměnného průřezu 300 

– 350 mm.  Výška sloupů od země bude 12 – 13 

m. Sloupy budou vloženy do kovových patek, 

které budou k základové patce připevněny 

vlepenými svorníky M20. Sloupy budou 

připevněny ke kovovým stojanům vruty 16/120 

mm. 

Každý sloup musí být před ukotvením 

naimpregnován roztokem proti hnilobě, 

dřevokazným houbám a 

hmyzu. Sloupy budou ve výšce 4,5 m, 7,5 m a 

10 m vzájemně propojeny ocelovými lany. 

Stabilita sloupů bude zajištěna ocelovými 

vypínacími lany kotvenými do terénu – viz 

situace. Kotva vypínacího lana bude vzdálena 

min. 8 m od paty sloupu. 

 

Ocelové konstrukce 

 

Jistící ocelová lana budou chráněna proti 

povětrnostním vlivům zinkováním. Doporučená 

konstrukce a průměr lana je následující:  .... 

Doporučené provedení lana ve verzi SEALE 

s většími dráty po obvodu – lépe odolávají 

mechanickému opotřebení, mají větší odolnost 

vůči dynamickému namáhání.  

 

Fundament 

 

Neue Fundamentsockel werden unter den 

Tragpfeilern vorgeschlagen. 

Verlegetiefe min. 1200 mm unter das Terrain in 

eine frostfreie Tiefe und mindestens 500 mm im 

verwachsenen Gelände. Die Fundamentfuge 

wird möglichst schnell mit Beton übergossen. 

Das Fundament wird aus Beton C20/25 XC2 

sein. 

 

Zimmermannskonstruktionen 

Die Holzpfeiler sind variablen Durchmessers von 

300 – 350 mm. Die Pfeilerhöhe beträgt (vom 

Boden) 12 – 13 m. Die Pfeiler werden in 

Metallsockel eingelegt, die zum 

Fundamentsockel durch chemisch verankerte 

Gewindebolzen M20 befestigt sein werden. Die 

Pfeiler werden zu den Metallständern mit 

Schrauben 16/120 mm befestigt sein. 

Jeder Pfeiler muss vor der Verankerung mit 

einer Lösung gegen Schimmel, Pilz und 

Insekten behandelt werden. Die Pfeiler werden 

in einer Höhe von 4,5 m, 7,5 m und 10 m  

gegenseitig mit Stahlseilen verbunden sein. 

Die Stabilität der Pfeiler wird mit im Gelände 

verankerten Stahlspannseilen gesichert sein – 

siehe Lageplan. Der Anker des Spannseils wird 

min. 8 m vom Pfeilerfuß entfernt sein. 

 

Stahlkonstruktionen 

 

Verzinkte Stahlsicherungsseile werden gegen 

die Einwirkung von Wetterbedingungen 

geschützt. Empfohlene Seilkonstruktion und 

Seildurchmesser sind Folgende:  .... Empfohlene 

Seildurchführung in der Version SEALE mit 

größeren Drähten an der Peripherie – sie halten 

besser mechanischer Abnutzung stand, haben 

größere Widerstandfestigkeit gegen dynamische 

Beanspruchung.  

 

 


