
1. Identifikačné údaje stavby 
    
Objekt : Spevnené plochy              
Miesto : Vlárska ul. - Rozvodná ul.,  Bratislava  
 
   
2.  Situačné usporiadanie  
 
            V súčasnosti sú  prepojené ulice Vlárska a Rozvodná prírodným chodníkom, 
ktorý bol v minulosti vysypaný drobnou štrkodrvinou. Časom bola táto štrkodrvina 
vymytá z plôch, ktoré sú ohraničené záhonovými obrubníkmi. Tento chodník sa stal 
nefunkčný hlavne v zimnom období a nespôsobilý pre pohyb mamičiek s detskými 
kočiarmi. Projekt navrhuje vybudovať chodník, ktorý prepojí spomínané ulice a bude 
mať spôsobilý povrch pre jazdu s detskými kočiarmi v každom ročnom období. 
Navrhujeme vybudovať 1,5m široký chodník s pozdĺžnym spádom 11,5% a priečnym 
spádom 2%. Na jeho dĺžke navrhujeme 4 podesty, ktoré budú v spáde 2%. Podesty 
sú navrhnuté v miestach polohových zlomov chodníka. Aby bolo možné zabezpečiť 
plynulý spád chodníka, bude potrebné vybudovať oporné múriky, ktoré oddelia 
chodník od svahu nad a pod ním. Oporné múriky je nutné vybudovať vzhľadom na  
výškové vedenie povrchu chodníka.  Chodník navrhujeme s povrchom zo zámkovej 
dlažby. Chodník bude lemovaný zapustenými záhonovými obrubníkmi a opornými 
múrikmi. Na korune niektorých múrikov bude zábradlie. Plocha chodníka má 74,3m2. 
Situačné usporiadanie vidieť vo výkrese SITUÁCIA.   
 
 
3. Výškové usporiadanie 
 
           Výškové vedenie chodníka vidieť vo výkrese SITUÁCIA. Chodník sa napája 
prvou podestou na chodník Vlárskej ulice na kóte 105,04 miestneho výškopisného 
zamerania. Druhá podesta je pri obslužnom chodníku obytného domu na výškovej 
kóte 103,34. Tretia podesta je na výškovej kóte 102,24 a posledná podesta je pri 
opornom múre vjazdu do garáže susedného objektu na výškovej kóte 101,68 
miestneho výškopisného zamerania. Chodník sa napája na plochu parkovacích miest 
na Rozvodnej ulici na výškovej kóte 100,00. Spádovanie je prispôsobené  výškovým 
danostiam  terénu a zmysluplnej  úprave terénu okolo navrhnutého chodníka.  
 
   
4. Konštrukcia a priečne usporiadanie 
 
            V priečnom reze je navrhnutý spád 2% smerom dolu k okolitému terénu. 
Chodník bude lemovaný zapusteným záhonovým obrubníkom v celkovej dĺžke 
63,4m. V tejto dĺžke sú započítané aj obrubník, ktoré lemujú jednotlivé podesty. 
Lemujúce oporné múriky sú navrhnuté v inej časti projektovej dokumentácie.    
Konštrukcia chodníka:  
 
 K1                zámková dlažba PREMAC         KLASIKO60                 60mm 
                     podsyp z drviny 4-8                           ŠD                         40mm 
                     štrkodrvina 0-45                                ŠD                        250mm               
                     -----------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                  Spolu                350mm 



 
Konštrukciu vidieť vo výkrese CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY. Na ploche 
parkoviska na Rozvodnej ulici by bolo vhodné oddeliť plochu pre stojisko smetných 
kontajnerov od pokračovania trasy navrhovaného chodníka presunutím 
kontajnerového státia mimo túto trasu. Pre vytvorenie tejto plochy by bolo vhodné 
zabudovať do betónovej plochy vyvýšený obrubník tak, aby sa smetné  kontajnery 
neposúvali smerom dole do priestoru pokračovania trasy navrhovaného chodníka.  
Pri výstavbe konštrukčných vrstiev spevnených plôch, ich podložia (zemnej pláne) a 
násypov je potrebné dodržiavať platné normy a technické predpisy.   
 
 
5. Odvodnenie  
 
            Povrch chodníka  bude odvodnený pozdĺžnym a priečnym spádom na terén.. 
 
 
6. Zemné práce 
 
           V rámci zemných prác sa vykonajú potrebné odkopy a výkopy pre osadenie 
oporných múrikov a konštrukcie chodníky. Vybúrajú sa záhonové obrubníky 
nefunkčného chodníka (44,7m). Terén sa po vybudovaní oporných múrikov 
a chodníka upraví a vysvahuje na ploche cca 223m2. Výkopmi sa získa cca 30m3 
zeminy, ktorá sa použije do násypov. Do násypov sa zabuduje cca 45m3 zeminy. 
Bude nutné doviezť zo zemníka  cca 15m3 vhodnej zeminy do násypov. Zemná pláň 
chodníka sa zhutní na pevnosť 45MPa. 
 
 
7. Výkaz výmer 
 
Búranie obrubníkov:                                                      44,7m 
Výkopy:                                                                         35,0m3 
Násypy.                                                                          45,0m3 
Plošná úprava terénu:                                                   223,0m2 
 
Zámková dlažba KLASIKO60 s podsypom:                 74,3m2 
Štrkodrvina fr. 0-45 hr. 25cm:                                       74,3m2  
Záhonový obrubník ABO 4-5:                                       63,4m                          
 
 
 
8. Zoznam projektovej dokumentácie 
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