
B.     súhrnná technická správa 

 1 

 

SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
1. Charakteristika  územia  výstavby 

1.1 Zhodnotenie staveniska 
Lokalita rekonštrukcie komunikácie Horná Vančurová je určená zosuvom jestvujúceho oporného 
múru a zeminy pod komunikáciou, v čoho dôsledku došlo ku popraskaniu a zalomeniu vozovky. 
 
1.2 Prehľad mapových a geodetických podkladoch 
Pre výstavbu bolo uskutočnené geodetické zameranie polohopisného a výškopisného priebehu 
jestvujúcej komunikácie, priľahlých stavebných objektov a terénu. Jestvujúce podzemné rozvody 
inžinierskych sietí boli overené u majiteľov a prevádzkovateľov týchto sietí.  
 
1.3 Príprava územia pre výstavbu 
Výstavba oporného múru je určujúca pre záber pozemkov. Stavba rekonštrukcie prebieha na 
pozemkoch parc. č. 21672/1 a 6717/2 v katastrálnom území Nové Mesto – Vinohrady.  
  
2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie 

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 
Rekonštrukciou stavby nedochádza ku zmene urbanistického a architektonického riešenia. 
 
2.2 Údaje o technickom vybavení 
Na stavbe nie sú umiestnené žiadne technické zariadenia.  
 
2.3 Požiadavky na dopravu   

SO.01 Komunikácia  

Rekonštrukcia novej komunikácie je navrhnutá v nutnom rozsahu po výstavbe oporného múru.  
Prepojenie starej vozovky s novou je zabezpečené kvalitným zhutnením podložia a prepojením 
betónových podkladných vrstiev oceľovými tŕňmi.  

Konštrukcia komunikácie : 
- asfaltový betón (modif.PMB50/70) ACo 11 ABS    50 mm 
- asfaltový betón ACo 11      ABL    50 mm 
- spojovacia živičná cestná emulzia 
- podkladný betón – C20/25     B  250 mm 
- štrkodrva      ŠD  100 mm 
- štrkopiesok      ŠP  150 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Spolu         600 mm 

Ohraničenie vozovky je oporným múrom s prevýšením o 200 mm. Priečny a pozdĺžny sklon je 
zhodný s ostatnou časťou vozovky. 
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SO.02 Oporný múr  

Predmetom projektu je stabilizácia svahu na komunikácii Horná Vančurova v úseku asi 37 m.  
Geologický prieskum v mieste stavby  nebol vykonaný. Dostupné geologické prieskumy vykonané 
v blízkom okolí stavby charakterizujú lokalitu ako situovanú na úpätí Malých Karpát, kde sa pod 
vrstvou násypu  nachádzajú hlinité a hlinito- úlomkovité, alebo hlinito-piesčité uloženiny aluviálne 
– deluviálneho pôvodu  a pod ňou skalné podložie. Dá sa predpokladať, že skalné podložie tvorí 
navetralá, až zvetralá žula.     
Predpokladané únosnosti  
qo = 0,15 MPa pre konsolidovanú súdržnú navážku 
qo = 0,12 MPa pre zeminu tuhej konzistencie 
qo = 0,80 MPa pre zvetralé skalné podložie 
Podzemná voda bude pravdepodobne puklinového typu,  lokálne by mohla byť voda zadržiavaná  
prípadnou nepriepustnou vrstvou zeminy. Pri budovaní oporných múrov neodvedená povrchová a 
podpovrchová voda by mohla byť jednou z príčin ušmykávania svahu, je potrebné ich zachytiť a 
odviesť.  
Výška nivelety cesty v predmetnom úseku je cca od 303,7 m n. m. do 305,5 m n. m., šírka 
komunikácie je cca 5 m.  Komunikácia má pozdĺžny spád cca 5,5 %.  Odvod povrchovej vody 
z komunikácie nie je riešený. Povrchová voda steká do priľahlej záhrady a podmýva komunikáciu.   
Pozdĺž komunikácie Horná Vančurova sú stávajúce betónové opory trojuholníkového tvaru na 
priľahlom pozemku. Sú plytko založené a neprispievajú k stabilite komunikácie Horná Vančurova.  
Pozdĺž cesty je oplotenie priľahlej záhrady. Na hranici pozemkov pozdĺž tejto komunikácie je 
terénny zlom. Výška terénu v priľahlej záhrade je cca 303,5 – 304 m n. m. V najnižšej časti 
predmetného úseku komunikácie Horná Vančurova je vjazd na  priľahlý pozemok. Od vjazdu 
vedie vnútorná nespevnená cesta.  
Na severovýchodnom okraji komunikácie Horná Vančurova sa na pozemku investora sa zhotoví 
oporný múr. Oporný múr má celkovú dĺžku 37 m a je rozdelený na dva dilatačné celky o dĺžke cca 
18,5 m.  Teleso oporného múru má v priečnom reze tvar písmena L. Základový pás musí byť kvôli 
stabilizácii oporného múru byť priťažený zeminou pod cestou. Oporný múr by siahal pôdorysne 
min. 2 m pod komunikáciu Hornú Vančurovu.  Z dôvodu, aby odkopanie cesty bolo čo najužšie, je 
navrhnuté oporný múr v tvare L stabilizovať priečnymi stienkami a pozdĺžnou vodorovnou doskou 
z juhozápadnej strany, t.j. pod komunikáciou Horná Vančurova.  
Základ telesa oporného múru je železobetónový pás hrúbka 400 mm, šírka 1500 mm, betón 
C20/25 oceľ 10505, hĺbka základovej škáry od cca  3250 mm do cca 2800 mm pod niveletou 
cesty.  Základy majú spodnú úroveň odstupňovanú.  Zakladanie je potrebné zhotoviť do vrstvy 
rastlej zeminy.  Ako podklad pod základ sa zhotoví betónová mazanina hr. 50 mm.  Zvislý nosný 
múr oporného múru je železobetónový, betón C16/20, oceľ 10505 zhotovený do debniacich 
tvárnic hr.400 mm a v korune hr. 300 mm. Zvislé priečne stienky sú  železobetónové, betón 
C16/20, oceľ 10505, zhotovené do debniacich tvárnic hr. 400 mm. Vodorovná do steny votknutá 
doska je železobetónová, hrúbky 200 mm betón C16/20. Zemina vhodná na zásyp (napríklad 
štrkopiesok) navezená za oporný múr pod cestu sa zhutní na 100 kPa po vrstvách hr. 250  mm.    
Na  korune oporného múru sa umiestni oplotenie  z oceľových trubiek pletiva.   
V rámci realizácie stavby bude treba zabezpečiť dočasne zaistenie podzemných vedení a doriešiť 
prípadné križovanie jestvujúcich inžinierskych sietí s navrhovaným oporným múrom. Terén na 
pozemku sa po ukončení stavby uvedie do pôvodného stavu. 
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2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
Navrhovaná výstavba nebude mať dopad na životné prostredie lokality.   
Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby inžinierskych sieti sa predpokladá ako odpad 
nekontaminovaný. Vhodná zemina z výkopov sa použije na spätný zásyp a úpravu územia. 
Prebytočná zemina sa po ukončení výstavby vyvezie na skládku. 
Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so zákonom číslo 233/2001 Zz o odpadoch a vyhláškou 
MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní ustanovení zákonov o odpadoch.  
- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. 
O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z. 

Bilancia odpadov 
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1. 17 01 07 O 
Zmesi betónu, tehál,.. neobsahujúcich nebezpečné 
látky (stavebná suť a iný stavebný odpad z demolácií) 

t 34,43  

2. 17 03 02 O 
Bitúmenové zmesi obsahujúce decht a dechtové 
výrobky 

t 8,17  

3. 17 05 06 O Výkopová zemina iná ako 17 05 05 t 364,00  

       

Poznámka: 
O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
N - Nebezpečný odpad 
 
2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce  
Pre realizáciu výkopových prác pre všetky navrhované inžinierske siete / voda,  kanalizácia, el. 
NN / je potrebné tieto práce prevádzať v zmysle ustanovenia  STN 733050. 
Pri prácach musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP. 
Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektrickej inštalácii boli urobené len 
odborníkmi v zmysle novelizovanej vyhlášky MPSVaR SR č 718/2002 Z.z. 
Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN.  
Všetky časti zariadení a elektrických inštalácií, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb 
v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená 
bezpečnostná značka alebo nápis a príslušným pokynom.  
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Elektrické zariadenie musí byť udržované v stave, ktorý vyhovuje prevádzke a bezpečnosti pri 
práci. Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované v lehotách zodpovedajúcim 
zložitosti a dôležitosti zariadenia a prevádzkovým pomerom. Treba kontrolovať najmä krytie 
spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu  zariadenia a vedenia. Doťahovať spoje, aby sa 
zabránilo ich uvoľňovaniu a tak opaľovaniu  svorkového materiálu. Pohyblivé prívody treba 
kontrolovať, či nie sú  poškodené a vystavené mechanickému poškodeniu, či je dodržaná tesnosť 
pri zaústení vodiča do prístroja. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný. Stroje a zariadenia, 
alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spustenie nie je spojené 
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo 
zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia 
v riadiacich obvodoch.  
O výsledku prehliadok sa musia viesť záznamy a závady sa musia napraviť v primeranej lehote. 
Všetky neobvyklé javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelných prehliadok, majú sa čo najskôr 
hlásiť na príslušnom mieste. Pri zistení závady sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť 
zariadenia až do odstránenia závady. 
Svietidlá udržiavať v čistote, aspoň 2x do roka očistiť ich sklenené kryty. Výmenu svetelných 
zdrojov (žiaroviek) robiť pri vypnutom vypínači k svietidlu. 
Elektrický rozvádzač pravidelne (aspoň 2x do roka) kontrolovať, podľa potreby vyčistiť, dotiahnuť 
skrutkové spoje na svorkách. 
Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým 
normám a predpisom 
Realizácia navrhovaných prác, ako aj použitý materiál musí vyhovovať platným  predpisom ZSZ 
š.p.  a predpisom STN a ďalším súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochranu 
zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení. 
 
3. Zemné práce 
Na stavbe nie je potrebná skrývka ornice. Zemné práce budú prevádzané v triede ťažiteľnosti  3. 
Vykopaná zemina pod komunikáciou sa všetka vyvezie na skládku. Vykopaná zemina za oporným 
múrom sa použije na spätný zásyp a uvedenie terénu do pôvodného stavu. 
 
4. Podzemná voda 
Hladina podzemnej vody nebola určená. 
 
5. Kanalizácia  
Nie je predmetom tejto stavby.  
 
6. Zásobovanie vodou  

 PD nerieši zásobovanie vodou. 
 
7. Teplo a palivo 
Nie sú predmetom tejto stavby.  
 
8. Rozvody elektrickej energie 
Nie sú predmetom tejto stavby.  
 
9. Vonkajšie osvetlenie 
Nie sú predmetom tejto stavby.  


