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Návrh konštrukcií vozoviek pre stavbu Výstavba chodníkov v obci Marianka 

Vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie, ktoré sa vyjadruje počtom prejazdov 
návrhových náprav môžeme komunikáciu zatriediť do triedy dopravného zaťaženie TDZ V (ľahké 
vozovky, počet TNV < 100 /24 hod. v oboch smeroch). 

Pre triedu dopravného zaťaženia TDZ V počítame s modulom pružnosti zemnej pláne 
En,s=45MPa. 
Návrhový index mrazu pre oblasť Marianka Im = 200°C (pre periodicitu n=0,25). 
Postup výpočtu a posúdenia je na základe slovenských STN a TP. 
 
Návrh konštrukcie vozovky : Budovateľská ulica, komunikácia 

Konštrukcia je navrhnutá na základe katalógu vozoviek TP170 (český technický predpis) pre 
triedu dopravného zaťaženia TDZ V (ľahké) pre modul pružnosti zemnej pláne En,s=45MPa.  
Postup výpočtu a posúdenia je na základe slovenských STN a TP. 
 
Návrh konštrukcie vozovky: 
 
Cementobetónový kryt    CB III   180 mm STN 73 6123 
- betón STN EN 206-1 : C 25/30 - XF4 - Dmax 32-S3 
Štrkodrvina    ŠD; 31,5 GC  150mm  STN 73 6126 
Vozovka spolu       min. 330 mm 
 
Posúdenie premŕzania vozovky: 
 
Rv > Rv,potr 

 
Rv  = Σ hi/λi  (m2.K.W-1) 
 

 – je hrúbka i-tej vrstvy vozovky 

 – súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu i-tej vrstvy 

 - tepelný odpor vozovky 

 
Rv = 0,18/2,55 + 0,15/2,00 = 0,145 m2.K.W-1 
 
Rv,potr = 0,102 . Im

0,3 – hz,dov /  λz 
 

 – je index mrazu 

 – dovolená hrúbka vrstvy premrznutej zeminy v podloží 

        (pre nebezpečne namŕzavé zeminy a pendulárny vodný režim berieme 0,60 m) 

 - je súčiniteľ tepelnej vodivosti zamrznutej zeminy v podloží 

       (predpoklad hlinitá zemina λz = 1,93 Wm-1K-1) * 
 

hpr = 0,05 . √�� = 0,05 . √300 = 0,87 m  - približná hrúbka premŕzania 
 

Rv,potr = 0,102 . 2000,3 - 
�,��

	,
�
 = 0,189 m2.K.W-1 

 
Rv < Rv,potr = > navýšenie ochrannej vrstvy zo štrkodrviny na hrúbku 250 mm. 
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Rv = 0,18/2,55 + 0,25/2,00 = 0,195 m2.K.W-1 
 
Rv > Rv,potr => podmienka splnená 
 

Optimalizovaný návrh konštrukcie vozovky: 
 
Cementobetónový kryt    CB III   180 mm STN 73 6123 
- betón STN EN 206-1 : C 25/30 - XF4 - Dmax 32-S3 
Štrkodrvina     ŠD; 31,5 GC  250mm  STN 73 6126 
Vozovka spolu       min. 430 mm 
 

Návrh konštrukcie vozovky : Budovateľská ulica, komunikácia 

Konštrukcia je navrhnutá na základe katalógu konštrukcií vozoviek Prof. Gschwendt  a kol. 
(JAGA 2011) pre triedu dopravného zaťaženia TDZ V (ľahké) pre modul pružnosti zemnej pláne 
En,s=45MPa.  
 
Návrh konštrukcie vozovky: 
 
Betónová dlažba**   DL I    80 mm  STN EN 1338 
Dlažbové lôžko   L; drv. kamenivo 4/8  30 mm  STNEN13242 
Cementom stmelená zmes  CBGM C5/6 22   180 mm STN 73 6124 
Štrkodrvina    ŠD; 31,5 GC   200mm  STN 73 6126 
Vozovka spolu           min. 490 mm 
 
Rv = 0,08/2,50 + 0,03/2,00 + 0,18/1,75 + 0,20/2,00 = 0,249 m2.K.W-1 
 
Rv > Rv,potr => podmienka splnená 
 
Poznámky: 

*. Vstupné hodnoty podložia sú len predpokladané a správnosť bude potrebné doložiť laboratórnymi 
skúškami. V prípade že sa budú skutočné hodnoty líšiť bude potrebné prehodnotiť výpočet konštrukcie 
vozovky. 

**.Vzh ľadom k pozdĺžnemu sklonu komunikácie navrhujeme osadenie systémovej dlažby. 

 
Bratislava, november 2011 
Ing . Marián Kováčik 


