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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Výstavba chodníkov v obci Marianka  

 SO 03 Chodníky Štúrova ulica 

 SO 05 Oprava Štúrovej ulice 

Časť stavby: Doprava 

Miesto: Štúrova ulica, Marianka 

Katastrálne územie: Marianka 

Druh stavby: Oprava 

Kategória cesty: V zmysle Dopravnej štúdie a ÚP obce 

 Štúrova ulica MO 6,5/40 – C3 

Stupeň dokumentácie:  PSP  

 

1.2 Stavebník  

Názov a adresa: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka 

IČO:  36 775 380 

IČ DPH:  2022376422 
 

1.3 Projektant 
 

Názov a adresa: K & K PROJECT, s.r.o., Vavilovova 2, 851 01 Bratislava 
IČO:  44 420 676 

 IČ DPH:  SK 2022687656 

Zodpovedný projektant: Ing. Marián Kováčik 

 reg. číslo SKSI 4824*A2 

 

Vypracoval:  Ing. Marián Kováčik 
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2.1 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

 zameranie riešeného územia ( r. 2011, 06/2012), 

 príslušné normy a technické predpisy, obhliadky, pracovné porady, fotodokumentácia, 

 vstupné podklady od investora, 

 rokovania a výrobné výbory s investorom a orgánmi samosprávy, 

 dokumentácia stavby Výstavba chodníkov v obci Marianka, projekt pre územné konanie, rok 2011. 

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Výstavba chodníkov v obci Marianka pozdĺž Štúrovej ulice a oprava Štúrovej ulice je dôsledkom ulože-
nia inžinierskych sietí (odstavec 5)  do profilu komunikácií, keď vzhľadom na ich šírkové usporiadanie 

bola potrebná jej demolácia v celej šírke.  

 
Oprava Štúrovej ulice zahŕňa časť ulice od napojenia na Budovateľskú ulicu a vyriešenie križovatky Štú-

rova – Budovateľská po odbočku s Poľnou ulicou až po križovatku s Karpatskou ulicou. Dĺžka úseku je 

553,96 m. V rámci stavby sa zrekonštruujú napojenia ulíc Budovateľská, Bystrická, Poľná, Školská, Ka-
menná, Družstevná. Koncepcia uličného priestoru  v úseku od križovatky s Budovateľskou ulicou po kri-

žovatku so Školskou ulicou pozostáva z jazdného pruhu šírky minimálne 3,50 m (šírka je premenlivá 

vzhľadom k zástavbe) a chodníka pre peších šírky 1,50 m. Od križovania so Školskou ulicou je uličný 

priestor šírky 7,00 m, z čoho je komunikácia 5,50 m a chodník pre peších šírky 1,50 m.  Chodník e od vo-
zovky oddelený cestným obrubníkom s prevýšením 15 cm nad úroveň vozovky (pokiaľ nie je v rezoch 

a situácii uvedené inak). V miestach priechodov pre chodcov sa prevýšenie zníži na úroveň 3 cm na dĺžke 

1,0 m. Vozovka komunikácie má cementobetónový kryt, vozovka chodníka má kryt z betónovej dlažby 
bez fázy.  

 

Vjazdy k nehnuteľnostiam sú navrhnuté jednotne v šírke 3,50 m. sú navrhnuté v miestach existujúcich 

vjazdov. Po dohode s majiteľmi nehnuteľnosti je možné ich posúvať. Niektoré nehnuteľnosti boli zatiaľ 
len v štádiu realizácie a tam nebolo možné určiť polohu vjazdu. Tento treba určiť v priebehu realizácie. 

 

V rámci stavby sa vybudujú dlhé priečne prahy, stavebne vyvýšené nad úroveň vozovky o 10 cm. Nájaz-
dy sa urobia na dĺžke min. 1,0 m so sklonom min. 1:10. Prahy sa nachádzajú na križovatkách ulíc  

- Štúrova – Budovateľská 

- Štúrova Bystrická 
- Štúrova – Poľná 

- Štúrova – Karpatská , nábehy 1:12 

-  

Vozovka spomaľovacích priečnych prahov má kryt z betónovej dlažby HAKA, špárovej, farba je totožná 
s farbou chodníka pre peších. 

 

V rámci stavby sa osadí, resp. vymení aj záchytné zariadenie a to nasledovne,  
- km 0,25937 – 0,26645, výmena cestného zábradlia v dĺžke 7 m. 

- km 0,34898 – 0,35848, výmena cestného zábradlia v dĺžke 9,50 m. 

- km 0,35677 – 0,37677, výmena cestného zábradlia v dĺžke 19,2 m. 

- km 0,45132  – 0,46094, osadenie oceľového zvodidla v dĺžke 10 m. 
- osadenie oceľového zvodidla na Družstevnej ulici v dĺžke 12 m. 

Výška cestného zábradlia je min. 1,10 m nad úroveň vozovky (chodníka). Kotvenie do telesa cez betóno-

vé pätky priemeru 380 mm. Hĺbka pätiek min 800 mm. Betón pätiek C30/37-XC2,XD1,XF2,XA(SK). 
Oceľové zvodidlo jednostranné, nábehy krátke na dĺžke 4m. Vzdialenosť stĺpikov v zmysle TP SSC. 

 

V rámci stavby sa osadia, resp. vymenia aj oplotenia pozemkov v celkovej dĺžke cca 16,50 m. Existujúce 
oplotenie sa demontuje a osadí do nových základov oplotenia, ktoré sú tvorené debniacimi tvárnicami DT 
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250 mm. Výplň tvorí betón C16/20 X0, výstuž z ocele  R10. Počas betónovania sa osadia stojky pôvod-
ného oplotenia. Zakončenie základu betónovým vencom min. hrúbky 10 cm.  

 

Z dôvodu rozširovania komunikácie v mieste styku s Družstevnou ulicou je v rozpojovacom trojuholníku 
navrhnutý systém Premac ELKO. Železobetónové uholníky sú navrhnuté na zaťažovací stav 6 (označenie 

Premac, statika na vyžiadanie u dodávateľa prefabrikátov). Pozostáva z prefabrikátov výšky 205 cm a 155 

cm uložených na betónový podklad z betónu C12/15 hrúbky 30 cm. Betónový základ je uložený na zhut-

nený podklad zo štrkodrviny hrúbky 50 cm. Rub uholníkov je opatrený systémom proti zemnej vlhkosti 
pozostávajúci z prenetračného a 2 x asfaltového náteru. Medzi izoláciou a zásypom je drenážna vrstva 

hrúbky min. 20 cm. Na dne je uložená drenážna rúra DN 150, ktorá je obalená filtračnou GTX a je vyve-

dená cez uholník mimo rubovú stranu nad úrovňou terénu v rohu uholníkov. Zásyp uholníkov zeminou 

s obj. tiažou 1800 kg/m
3
 a uhlom vn. trenia  = 35°. Súčiniteľ trenia medzi zeminou a uholníkom 

a betónom a uholníkom  = 0,7. Uholníky sú navzájom pospájané oceľovou výstuhou  14 mm. Výstuha 
je v okách privarená, resp. vyklinená. Uholníky sú ochránené oceľovým zvodidlom z oboch strán. 
 

Vzhľadom k tomu že komunikácie sú osadené do exponovaného terénu a na tieto komunikácie je napoje-

ných množstvo vjazdov bude potrebné pred realizáciou pri vytýčení preveriť výšky brán, vjazdov, prístu-

pových ciest, atď.  
 

Komunikácie sa osadia podľa prílohy č.2 –Situácia stavby, prílohy č. 3 - Pozdĺžne profily, prílohy č. 4 

Vzorové priečne rezy, prílohy č. 5.Priečne rezy, prílohy č. 6 – Vytyčovací výkres. 
Kryt cementobetónovej dosky sa opatrí špárami podľa prílohy č. 7 – Škárorez CB dosky. 

 

Trvalé dopravné značenie sa osadí po odsúhlasení ODI Malacky podľa prílohy č. 2 – Situácia stavby.  
Dopravný priestor v úseku kde nie je možné dodržať obojsmernú premávku bude odčlenený jazdný pruh 

šírky 3,50 m štruktúrovaným vodorovným dopravným značením. 

 

Dočasné dopravné značenie sa osadí po odsúhlasení ODI Malacky podľa prílohy č. 8 - Dočasné dopravné 
značenie. Dopravné značenie a organizácia dopravy je rozdelená do 4 etáp tak aby bolo stavbou dotknu-

tých na 1 etapu čo najviac obyvateľov. 

Vzhľadom k šírkovým pomerom je nemožné zrealizovať stavbu bez uzavretia staveniska. Občanov je po-
trebné o zámere realizovať v dostatočnom predstihu. 

Organizácia dopravy počas výstavby môže byť zmenená v závislosti na technológii výstavby.  
 

Statická doprava – nie je súčasťou stavby. Parkovanie bude povolené výlučne na pozemkoch rezidentov. 
 

Smerové vedenie komunikácie  vzhľadom na charakter rekonštrukcie kopíruje súčasné smerové vedenie 

ulice.   

 
Výškové vedenie vzhľadom na charakter rekonštrukcie kopíruje súčasné výškové vedenie ulice. 
 

Šírkové usporiadanie komunikácií je premenné. Vzhľadom na stiesnené šírkové pomery sa využíva 

všetok dostupný uličný priestor. Šírkové usporiadanie je zrejmé z výkresových príloh dokumentácie. 
Komunikácie sú od terénu oddelené cestným obrubnikom uloženým do betónového lôžka a tak kde je 

komunikácia „opretá“ o existujúci betónový plot tam sa obrubníky neosadia.  

   

Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,0%, sklon pláne je strechovitý 3%. Priečnu sklon a chodníka je 
2% smerom k priľahlej komunikácii. Zmena priečneho sklonu vozovky sa urobí na dĺžke podľa pozdĺž-

neho profilu (v zmysle STN 73 6110).  

 
Konštrukciu vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie, ktoré sa vyjadruje počtom pre-

jazdov návrhových náprav môžeme komunikáciu zatriediť do triedy dopravného zaťaženie TDZ V (ľahké 

vozovky, počet TNV < 100 /24 hod. v oboch smeroch). 
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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. 

 

Konštrukcia je navrhnutá na základe katalógu vozoviek TP170 (český technický predpis) pre trie-
du 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 s CB krytom (skladba V1): 
 

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  = hi/i  (m
2
.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 m
2
.K.W

-1
 

Rv,potr = 0,102 . Im
0,3

 – hz,dov /  z 

 

 – 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 

       z = 1,93 Wm
-1

K
-1

) * 

 

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

 

Rv,potr = 0,102 . 200
0,3

 -  = 0,189 m
2
.K.W

-1
 

 

Rv < Rv,potr = > navýšenie ochrannej vrstvy zo štrkodrviny na hrúbku 250 mm. 

 

Rv = 0,18/2,55 + 0,25/2,00 = 0,195 m
2
.K.W

-1
 

 

Rv > Rv,potr => podmienka splnená 
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Optimalizovaný návrh konštrukcie vozovky (V1): 

 

Cementobetónový kryt    CB III   180 mm STN 73 6123 

- betón STN EN 206-1 : C 25/30 - XF4 - Dmax 32-S3 

Štrkodrvina     ŠD; 45 GC  250mm  STN 73 6126 

Vozovka spolu                      min. 430 mm 

 

Vzhľadom k veľkému pozdĺžnemu sklonu Štúrove ulice, v miestach nad 5%,  navrhujeme opatriť CB kryt 

klznými trnmi  16 mm, dĺžka 500 mm. Vzdialenosť klzných tŕňov je 500 mm, Maximálna vzdialenosť 
od okraja dosky je 250 mm. 

 
Vozovka chodníka pre peších (V2) má nasledovnú skladbu. Dlažba HAKA bezšpárová s ostrou hranou, 

červená (alt. Bordó). 

 
Betónová dlažba bezšpárová     DL I   60mm  STN 73 6131-1 

Dlažbové lôžko (kamenná drvina 4/8)   L   30mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina     ŠD; 45 GP  250mm  STN 73 6126 

Spolu        min. 360mm 
 

Vozovka chodníka pre peších  v mieste vjazdov na pozemku (V3) má nasledovnú skladbu. Dlažba HAKA 

bezšpárová s ostrou hranou, červená (alt. Bordó), 
 

Betónová dlažba bezšpárová    DL I   100mm  STN 73 6131-1 

Dlažbové lôžko (kamenná drvina 4/8)   L   30mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina     ŠD; 45 GP  250mm  STN 73 6126 
Spolu        min. 380mm 

 

Vozovka komunikácie v mieste spomaľovacieho prahu (V4) má nasledovnú skladbu. Dlažba HAKA špá-
rová so skosenou hranou s dvojitým zámkom, červená (alt. Bordó), 

 

Betónová dlažba špárová    DL I   100mm  STN 73 6131-1 
Dlažbové lôžko (kamenná drvina 4/8)   L   30mm  STN EN 13242 

Mechanicky spevnené kamenivo  MSK; 31,5 GB  150 mm STN 73 6124-1 

Štrkodrvina 0-63     ŠD; 45 GP  250mm  STN 73 6126 

Spolu        min. 530mm 
 

Dlažba pre nevidiacich a slabozrakých musí byť farebne kontrastná voči okoliu (napríklad žltá, 

sivá). 

 

V miestach napojenia, resp. opravy AC krytu krytu pri napojení vozoviek sa položí vozovka s AC pov-

rchom (V5), v nasledovnom zložení, 

Asfaltový betón    AC 11 O; CA 70/100; I  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek   PS, AEK   0,6 kg/m2 STN 73 6129 

Asfaltový betón    AC 11 O; CA 50/70; I  70 mm  STN EN 13108-1 

Spojovací postrek   PS, AEK   0,6 kg/m2 STN 73 6129 
Mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 GB   150 mm STN 73 6124-1 

Štrkodrvina    ŠD; 45 GP   250mm  STN 73 6126 

Spolu        min. 520mm 

 

 

 

Podkladové vrstvy - požiadavky  
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Ako podkladová vrstva a ochranná vrstva sa použije štrkodrvina, mechanicky spevnené kamenivo. 

Kamenivo musí spĺňať vlastnosti a požiadavky uvedené v norme STN EN 13242+A1 Kamenivo do ne-
stmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe 

ciest.  

Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa 
STN 73 6126 Stavba vozoviek – nestmelené podklady a STN 73 6124-1. 

Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod   5° C. 

Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so 

zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie 
sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v 

technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontrolu-

je modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou zaťažovacou skúškou. E def2 musí 
byť najmenej 80 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 100 MPa (pre podkladovú vrstvu). Pomer E def2 / E def1 

musí byť menší ako 2. 

 

Asfaltová vozovka – požiadavky 

 

Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN 73 6121 a 

STN EN 13108-1. 
Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre jednotlivé 

vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na www.ssc.sk. 

Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.  
Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť spojovací, resp. infiltračný postrek min 0.6 

kg/m2. Na infiltračný postrek sa rozprestiera vrstva tak, aby vozidlá nechodili po postreku. Pri výstavbe 

vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie 
vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetný pro-

jekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 

Spojivo do asfaltových vrstiev bolo navrhnuté v zmysle KLAZ 01/2010, vydaných Slovenskou správou 

ciest. 
Pri napojení je okrem TP SSC 03/2008 potrebné dodržať aj požiadavky budúceho správcu komunikácie.  

 

Cementobetónová kryt – požiadavky 
 
Ošetrovanie a ochrana povrchu 

Cementobetónový kryt vozovky sa musí ihneď po dohotovení chrániť proti rýchlemu odparovaniu vody 

napr. ochranným postrekom parotesnými látkami, prikrytím fóliami a podobne. Spôsob ochrany musí byť 
primeraný daným klimatickým podmienkam. Pri očakávanom rýchlom ochladení je potrebné čerstvý be-

tón chrániť najmenej do doby narezania škár tepelno-izolačnými rohožami. Ustanovenia o dobe ošetrova-

nia, o ochrane proti teplotným trhlinám a proti mrazu sú obsiahnuté v norme STN EN 206-1. Konkrétny 
spôsob a dobu ochrany musí ešte pred začatím prác odsúhlasiť objednávateľ. Jednotlivé druhy ochrany 

povrchu cementobetónového krytu je možné používať samostatne alebo v kombinácii. Ak sa ošetrovanie 

naruší (napr. vplyvom vetra), je nevyhnutné zabezpečiť jeho bezprostrednú obnovu. Ochrana sa musí vy-
konávať celoplošne na všetkých povrchových častiach krytu (i na bočných stenách). 

 

Rezanie a tesnenie škár 

Po vybudovaní betónovej vozovky sa narežú škáry, tak aby maximálna plocha betónovej dosky bola 25 
m2.  Škáry sa vyplnia trvalo pružnou zálievkou.  Vzhľadom na charakter dopravného zaťaženie vozovky 

a polohy CB dosky nie je potrebné spájať kotvami, resp. tŕňmi. Pre zamedzenie výškového pohybu dosiek 

je nutné vytvárať pracovné škáry tzv. sínusovou bočnicou. Dilatačné škáry sú zvislé.   
Vhodný čas rezania je potrebné voliť tak, aby sa predišlo vzniku nesúmerných zmrašťovacích trhlín. Pri 

rezaní sa nesmú poškodiť hrany škár vytrhávaním zŕn kameniva. Poloha priečnych a pozdĺžnych škár sa 

vyznačuje na betónovom kryte vozovky s presnosťou ±10 mm. Na rezanie zatvrdnutého cementobetóno-

vého krytu vozoviek sa použijú kotúčové píly s reznými kotúčmi hrúbky najviac 4 mm. Hĺbka rezu podľa 

http://www.ssc.sk/
http://www.ssc.sk/
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STN 73 6123 sa odporúča pri priečnych škárach s klznými tŕňmi 0,25 h - 0,30 h a pri pozdĺžnych kotev-

ných škárach 0,30 h - 0,35 h, kde "h" je hrúbka cementobetónového krytu. Z dôvodov správneho utesne-

nia škár sa tieto v hornej časti rozšíria podľa požiadaviek výrobcu tesniacich hmôt. Pri pozdĺžnych šká-
rach je spravidla postačujúce rozšírenie na 8 mm a pri priečnych škárach nad 10 mm. Modul tesnenia 

(pomer šírky a výšky tesniacej hmoty v drážke škáry) sa odporúča pri šírke drážky do 12 mm 1:1 a pri 

šírke nad 12 mm 2:1. Po prerezaní zmrašťovacej škáry na potrebnú hĺbku sa musí rezný materiál zo škáry 
odstrániť a škáru pred tesniť vhodným profilom z mikropórovitej gumy. Zálievka alebo tmel nesmie pre-

sahovať nad povrch vozovky. Podľa teplotných podmienok v priebehu prác je vhodné škáry vyplniť pri-

bližne 1 mm až 3 mm pod úroveň povrchu krytu. Priestorové škáry sa vytvárajú prerušením cementobe-

tónového krytu na celú hrúbku oddeľovacími vložkami, ktoré musia byť dostatočne tuhé, aby sa pri zhut-
ňovaní zmesi nedeformovali. Zároveň však musia umožňovať zúženie škárovej štrbiny pri objemových 

zmenách krytu. Pred utesnením škáry sa musí oddeľovacia vložka odstrániť do hĺbky najmenej 35 mm. V 

doskách, ktoré nie sú vybavené tŕňmi alebo kotvami, je možné priestorové škáry vytvárať prerezaním 
krytu na celú hrúbku dosky. Po odstránení betónu z rezu sa škára vyplní až do úrovne 25 mm od povrchu 

dosky napr. gumovou drvinou, spevní sa latexovou zálievkou a zvyšných 25 mm sa utesní vhodnou zá-

lievkovou hmotou. Škáry je možné vyplňovať zálievkovou hmotou za tepla pomocou zalievača škár vy-
baveného nepriamym regulovateľným ohrevom, teplomerom, účinnou miešačkou a čerpadlom na dopra-

vu zálievkovej hmoty k plniacej tryske. Vyplňovanie škár zálievkou za studena alebo tmelom sa môže 

vykonať pomocou vytlačovacej pištole ovládanej tlakovým vzduchom, hydraulicky alebo mechanicky, 

prípadne zalievačom škár vybaveným účinnou miešačkou a čerpadlom na dopravu hmoty k plniacej try-
ske. Pri dvoj a viaczložkových zálievkových hmotách alebo tmeloch je nutné dodržiavať ich vzájomný 

pomer dávkovania, spôsob miešania a technologický postup predpísaný výrobcom. Pružné vložky sa pou-

žívajú spravidla len na dočasné predtesnenie škár. Ich prípadné iné použitie musí odsúhlasiť objednávateľ 
na základe technických podmienok spracovaných zhotoviteľom. 

Do pozdĺžnych škár budú vložené mikroporézne pryžové vložky kruhového profilu (ø 1,25) a škáry budú 

tesnené asfaltovou zálievkou za horúca z modifikovaných asfaltov AMe 65. Priečne škáry budú utesnené 
pryžovými profilmi F10-0 (napr. PHOENIX). Pred uvedením vozovky do prevádzky musia byť všetky 

škáry v cementobetónovom kryte dôkladne utesnené. 

Šírka dosky závisí od šírkového usporiadanie komunikácie. Maximálna šírka dosky nesmie byť väčšia 

ako 5 m, odporúčam 4,25-4,50 m. Dĺžka dosky z nevystuženého cementového betónu nemá byť väčšia 
ako 25-násobok hrúbky dosky. Navrhuje sa 3,75 – 6 m, v priemere 5 m. 

Styk CB dosky a existujúcich oplotení, múrov a základov riešiť ako pracovnú škáru použitím odde-

lovacej vložky. 
Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy 

konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre 

predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 

 

Dláždená vozovka – požiadavky 

 

Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej plochy. 
Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. Je po-

trebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli o 

1cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 
Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 

Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zvibruje vib-

račnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým špárova-

cím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou ! 
Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy 

konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre 

predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 
 

 

 

Búracie a zemné práce 
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Pôvodná (CB a AB vozovka) sa odstráni v celej hrúbke a po recyklácii môže byť použitá ako kamenivo 

do ochrannej vrstvy za dodržania príslušných ustanovení STN 13 242 +A1 Kamenivo do nestmelených 

a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. 
V rámci búrania bude odstránený aj priepust vo vozovke Školskej ulice a odstránená priekopa. Vybúraný 

materiál môže byť zapracovaný do vrstiev stavby. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpe-
čené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky mate-

riálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu pláne spevnených 

plôch je nutné dosiahnúť Edef2 ≥ 45 MPa, a pomer Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa 
STN 73 6133 predpokladáme v skupine 1-3.  

Vhodná výkopová zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na me-

dzidepóniu zeminy na pozemku v rámci trvalého a dočasného záberu stavby. 

  
Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvali-

tatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Základnou normou pre navrhovanie a 

vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.  
Minimálne požiadavky na zásyp uholníkov Premac – Elko sú definované nasledovne : objemová tiaž  

1800 kg/m
3
, uhol vnútorného trenia  = 35 °.  

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z 

rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa, 

avšak tieto nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného postupu závisí od aktuálnych 

pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť (napríklad pažením výkopových svahov)! 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky po-

zemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m 
vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou objemovou hmotnos-

ťou väčšou ako 1650 kg/m3. V prípade použitia ílov je nutné zlepšiť ich vlastnosti pri budovaní násypov 

a zárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133. 

Vzhľadom k tomu že nebol robený  IGP je navrnutá vozovka a spôsob odvodnenia  predpokladaný a pre 
overenie správnosti návrhu požadujeme vykonať pred samotnou stavbou zhutňovací pokus, na ktorom sa 

overia navrhované parametre. 

Výkopové svahy pre založenie uholníkov Premac – Elko v sklone 3:1 (30°). Na Družstevnej ulici musí 
vylúčená doprava. 

V okolí všetkých inžinierskych sietí kopať výkopy ručne! 

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA POZEMKY 

ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE 

Komunikácia je napojená na Budovateľskú ulicu na začiatku úseku a na Karpatskú ulicu na konci úseku .  

Križuje aj miestne komunikácie Bystrická ulica, Poľná ulica, Školská ulica, Kamenná ulica a Družstevná 

ulica.   

5. SÚVISIACE OBJEKTY 

S opravou komunikácií súvisí rekonštrukcia inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v uličnom priestore 

a sú vedené ako samostatné objekty stavby v rámci revitalizácie obce a samostatné stavby súkromných 
investorov. Aj vzhľadom k tejto skutočnosti treba ku každému problému pristupovať samostatne priamo 

na stavbe. Ide o rekonštrukciu týchto sietí: elektrika silový rozvod, elektrika domové prípojky, elektrika 

verejné osvetlenie, vodovod, kanalizácia, plynovod, verejný rozhlas, kamerový systém obce, telefón, te-

lekom a káblová televízia.  

Všetky tieto objekty sú riešené samostatne a v rámci objektov komunikácií a spevnených plôch sú 

zobrazené len informatívne! 

Existujúce siete je potrebné prispôsobiť novým výškam nivelety komunikácie a chodníkov. 



Výstavba chodníkov v obci Marianka  

Projekt na stavebné povolenie 

 

 9 

 

6. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Vozovky a spevnené plochy komunikácií sú odvodnené prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu 

do uličného priestoru Štúrovej  ulice a následne do Marianskeho potoka a bezmenného potoka, tak ako je 
to v súčasnosti. Nové odvodňovacie zariadenia sa nepridávajú len sa pôvodné zariadenia vymenia za no-

vé.  

V priestore priečneho prahu v križovatke Budovateľská – Štúrova je odvodnenie vyriešené použitím lí-
niových žľabov svetlej šírky 300 mm (štandardné). Tieto žľaby sú zaústené cez nové šachty RŠ1 

(1000mm)  a RŠ2 (600mm) do existujúcej šachty na bezmennom potoku. Mreža žľabov musí spĺňať za-

ťaženie min D400kN. Na vyústení je umiestnená revízna šachta PP DN 600 (RŠ2).  

Zo Štúrovej ulice je vyústenie cez 2 UV, (UV2 a UV3) a z Budovateľskej cez 1 UV (UV1).  
V priestore priečneho prahu v križovatke Štúrova – Bystrická  je odvodnenie (priechod vody y priestoru 

Bystrickej ulice a Štúrovej ulice) vyriešené použitím líniových žľabov svetlej šírky 300 mm (plytké). 

Mreža žľabov musí spĺňať zaťaženie min D400kN.  

Vzhľadom že žľaby nie sú v priamke, ani smerovo ani výškovo je potrebné ich (aj mreže) namerať 

a rezať priamo na stavbe pri realizácií po zameraní! 

Na Štúrovej ulici v km 0,270  – 0,285 je pri obrubníku umiestnený líniový odvodňovací žľab svetlej šírky 
300 mm (štandardný). Cez PVC rúru DN250 je vyústený do bezmenného potoka. Mreža žľabu musí spĺ-

ňať zaťaženie min D400kN. 

Na Štúrovej ulici,v km 0,35734 je umiestnený vpust z  líniového odvodňovacieho žľabu svetlej šírky 300 

mm. Cez PVC rúru DN250 a cez priekopovú tvárnicu TBM 1-60 je vyústený do Marianskeho potoka. 
Mreža žľabu musí spĺňať zaťaženie min D400kN. 

Na Štúrovej ulici, v km cca 0,350 križuje komunikácia Mariansky potok a v km 0,375 vedená po pravej 

strane otvorená priekopa ktorá je zaústená do Marianskeho potoka. Križovanie cez Školskú ulicu je prie-
pustom DN400. Priekopa a priepust sa odstránia. V zrekonštruovanom zjazde na Školskú ulicu je naprieč 

vozovkou umiestnený líniový odvodňovací žľab svetlej šírky 300 mm. Cez PVC rúru DN250 je vyústený 

do priľahlej priekopy . Mreža žľabu musí spĺňať zaťaženie min D400kN.  
 

7. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

 

Výstavbu objektu je nutné skoordinovať s výstavbou ostatných stavieb v okolí. Samotná prevádzka ko-
munikácie a spevnených plôch mená zvláštne požiadavky na neskoršiu údržbu. Potrebné bude udržiavať 

povrch komunikácie vždy zjazdný, najmä na pozdĺžny sklon ktorý je max. 13%. 

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

8.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

  

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného prostredia. Je 
predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo staveb-

ných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú lokalizované na stavenisko a prístupové komunikácie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné 

zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru. 
Pre zníženie týchto nepriaznivých vplyvov boli spracované nasledovné opatrenia: 

- zníženie hlukového zaťaženia  

Komunikácia neprinesie zvýšenú hlučnosť nad rámec povolených limitov. 

- zníženie znečistenia ovzdušia 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami 

- z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku 

Tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohto vplyvu 
možno eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu prístupových ciest, ich kropením a pod. Vzhľa-

dom na rozsah a charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby 

v dotknutom území. 
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- ochrana vôd 

Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na geologické podložie a terénne práce 

neočakávajú. 

 ochrana pôdy 

Dočasne zabratá pôda sa po ukončení predmetnej stavby uvedie do pôvodného stavu. 

 odpadové hospodárstvo 

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané stavebnou činnosťou 

v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe dokončenia. 
 

8.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

  
Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komuniká-

ciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidla vo vyhovujúcom technickom stave.  V zmys-

le zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je sta-

vebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

 

8.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 

výstavby 

  

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

8.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

 
Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím. 

9. DOPORUČENÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Pred výstavbou cestného objektu je potrebné: 

 demolácie, preložky sietí a výrubu boli urobené v rámci prekládky inžinierskych sietí 

 

Výstavba cestného objektu: 

 odhumusovanie podľa pedologického prieskumu (v rámci prekládky inžinierskych sietí), 

 výkop zárezových svahov, osadenie prefabrikátov a oporných konštrukcií, 

 úprava a zhutnenie podložia, 

 zhotovenie telesa cesty po pláň, 

 osadenie odvodňovacích zariadení, 

 zhotovenie novej konštrukcie vozovky a chodníkov, 

 terénne úpravy, 

 osadenie dopravného značenia a dokončovacie práce. 

10. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI  

Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. Len realizáciou stavby vzniká odpad, ktorým sú vy-

búrané hmoty z konštrukcie vozovky, chodníkov. Stavebná suť bude odvážaná na regulovanú skládku 

s nekontaminovaným odpadom.    
Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby 

na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. 

Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 

283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude 
predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 
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11. PODKLADY PRE ĎALŠÍ STUPEŇ PD (RESP. PRED ZAHÁJENÍM STAVBY) 

Pred realizáciou stavby bude potrebné zabezpečiť nasledovné: 

- Vytýčenie inžinierskych sietí správcami, 

- Zhutňovacie skúšky podložia. 

 
Pri projektovaní stavby sa počítalo s odstránením vozoviek a ich vrstiev v hrúbke 40 cm. 

 

Vzhľadom na existujúce usporiadanie uličného priestoru a divoké úpravy vjazdov 

k nehnuteľnostiam, nebolo možné dodržať existujúce výšky vjazdov pri dodržaní platných STN 

a príslušných platných predpisov.  

Každý vjazd sa bude riešiť samostatne a mimo uličného priestoru Štúrovej ulice! 

Úpravu vjazdov riešiť pred samotnou realizáciou vozovky pri vytýčení komunikácie! 

 

Niektoré úseky uličného priestoru boli zamerané v nedostatočnej šírke a preto je potrebné pred realizá-

ciou najskôr vytýčiť objekt smerovo aj výškovo a preveriť riešenie stavby.  
Taktiež doporučujeme preveriť výšky odvodňovacích zariadení autorizovaným geodetom a prípadné od-

chýlky riešiť ako súčasť realizácie stavby. 

Prípadné zmeny v dokumentácii je potrebné riešiť v spolupráci s projektantom v rámci realizácie stavby 
ako súčasť autorského dozoru! 

 

 
 

V Bratislave 06/2012            Ing. Marián Kováčik 


