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1. Dopravné riešenie 

Navrhuje sa prepojenie súčasných cyklotrás na križovatke ulíc Bratislavská - Nerudova a cyklotrasy na 

OS Linčianska. 

 

2. Priestorové usporiadanie 

Cyklotrasa začína vo vnútrobloku OS Linčianska. Pokračovať bude po vnútroblokovej sídliskovej 

komunikácii pre peších z liateho asfaltu šírky 3,50 m s použitím zvislého a vodorovného dopravného 

značenia formou cyklopiktokoridoru ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. 

Začiatok stavebných prác je navrhnutý v zeleni medzi elektorozvodňou a asfaltovým ihriskom. Trasa je 

napojená na sídliskovú komunikáciu pod uhlom  35°. Šírka cyklochodníka je 2,50 m. 

Trasa cyklochodníka pokračuje v sídliskovej zeleni až po Jiráskovu  ulicu, priechodom pre cyklistov 

prejde cez Jiráskovu ulicu a pokračuje v zeleni až po jestvujúcu cyklotrasu na križovatke ulice Nerudova  

- Bratislavská. 

 

3. Výškové usporiadanie 

Cyklochodník je navrhnutý s maximálnym sklonom 7,6 % 

 

4. Odvodnenie cyklochodníka 

Cyklochodník je odvodnený priečnym sklonom do priľahlej zelene.  

 

5. Konštrukcia cyklochodníka 

1. Asfaltový betón AC 11 O červený   STN EN 13108-1  50 mm 

2. Asfaltový penetračný náter     

3. Cementom stmelená zmes CBGM C12/15  STN EN 14227-1  120 mm 

4. Štrkodrvina frakcie  0/45   STN 736126  150 mm 

Spolu            320 mm 

 

Únosnosť podkladu ( modul deformácie podložia ) musí dosahovať hodnotu E def 2=15 MPa.  

Teleso komunikácie musí spĺňať STN 73 6133.Stavba ciest, teleso pozemných komunikácií. 

V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať. 

Cyklochodník je ohraničený obrubníkom betónovým parkovým  100 x 5 x 20 cm zapusteným v úrovni 

cyklochodníka. V úseku medzi jestvujúcim chodníkom a asfaltovým ihriskom je cyklochodník oddelený 

betónovým obrubníkom cestným 100 x 26 x 15 cm.  

 

6. Križovanie cyklochodníka s peším chodníkom 

a/ Cyklochodník  križuje prístupový chodník k vchodu do bytového domu Jiráskova 23. Navrhuje sa 

vyznačiť križovanie zvislým dopravným značením IP 6. 

b/ Cyklochodník križuje chodník pozdĺž Jiráskovej  ulici. Navrhuje sa zriadiť bezbariérový priechod pre 

chodcov s úpravou pre nevidiacich. Priľahlá časť chodníka pre peších v smere na Nerudovu ulicu je 
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značne poškodená. Navrhujeme poškodený kryt z liateho asfaltu odstrániť a nahradiť novým krytom z 

liateho asfaltu hrúbky 30 mm. Pod kryt z liateho asfaltu je potrebné vložiť nepieskovanú lepenku A 400. 

c/ Cyklochodník križuje chodník pri priechode cez JIráskovu ulicu smerom na Bratislavskú ulicu. Navrhuje 

sa zriadiť bezbariérový priechod pre chodcov s úpravou pre nevidiacich  Navrhovaný signálny pás sa 

navrhuje v predĺžení jestvujúceho signálneho pásu Z 8c 

 

Konštrukcia bezbariérového priechodu 

1. Betónová zámková dlažba      STN EN 1338  60 mm 

2. Lôžko z kameniva fr. 4-8 mm         30 mm 

4. Štrkodrvina fr. 16/32 mm     STN 736126   150 mm 

Spolu           240 mm 

 

Teleso komunikácie musí spĺňať STN 73 6133.Stavba ciest, teleso pozemných komunikácií. 

Únosnosť podkladu ( modul deformácie podložia ) musí dosahovať hodnotu E def 2=15 MPa.  

V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať. 

Nová časť dláždeného chodníka je ohraničene obrubníkom betónovým parkovým 100 x 20 x 5 cm 

zapusteným v úrovni chodníka. 

 

7. Vytýčenie 

Grafická časť dokumentácie je vyhotovená v súradnicovom systému JTSK.  

 

8. Ochrana jestvujúceho telefónneho kábla  

V priestore navrhovanej prístupovej komunikácie sa nachádzajú káble SWAN,  UPC, Telekom a Tomnet. 

Navrhujeme jestvujúce káble uložiť do chráničky ako je napríklad delená chránička „KOPOHALF 

06110P/2“.  

Chránička bude uložená podľa výkresovej prílohy „Vzorový rez ochrany telefónneho kábla “. 

Chránička je navrhnutá pod celou riešenou plochou s presahom za okraj plochy v dĺžke 1,00 m podľa 

výkresovej prílohy č. 2 Situácia.  

 

9. Zemné práce 

Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050. Postup, kontrolu, 

preberanie a pod. pri zemných prácach usmerňujú technicko-kvalitatívne podmienky.  

Zemné práce pozostávajú vo výkope pre nové spevnené plochy. Zemina je zatriedená do triedy 

ťažiteľnosti 3.  

Bilancia výkopov a násypov : 

Bilancia zeminy   Výkop  Násyp 

1. časť   42,83 m3   6,89 m3 

2. časť   18,36 m3   2,35 m3  

Výkop pre ryhu tf  14,70 m3 

Spolu   75,89 m3   9,24 m3  

Prebytok výkopu 66,65 m3.   
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Prebytok výkopu sa odvezie na rozvoznú vzdialenosť do 8 km na skládku ASA v Zavare. 

 

10. Program odpadového hospodárstva 

Pri stavebnej činnosti vznikne suť z rozobratých spevnených plôch.  

Vznikajúci odpad zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov. 

Rozobratím týchto plôch vzniknú odpady: 

 

Stavebný odpad z prostého betónu : 

Číslo skupiny :  17  Stavebné odpady a odpady z demolácií  

Číslo podskupiny :  17 01    Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

Druh odpadu   17 01 01 betón 

Kategória odpadu  O  ostatné odpady 

Produkcia odpadu : 

Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

Celková produkcia odpadu :  22,488 

 

Stavebná su ť 

Číslo skupiny : 17  Stavebné odpady a odpady z demolácií    

Číslo podskupiny : 17 05    Zemina, kamenivo 

Druh odpadu  17 05 04 Zemina, kamenivo 

Kategória odpadu O  ostatné odpady 

Produkcia odpadu : 

Celková produkcia odpadu :  

Zemina:    105,792 t 

Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

 

Likvidáciu stavebného odpadu zabezpečí dodávateľ stavby odvozom na skládku ASA V Zavari. 

Rozvozná vzdialenosť je do 8 km. 

Za zmluvné zneškodňovanie odpadov hradí pôvodca odpadov zmluvnému odberateľovi čiastku podľa 

prílohy k zmluve. Podkladom k fakturácii sú odovzdané množstvá odpadov potvrdené odbernými 

dokladmi. 

Náklady na zneškodňovanie odpadov hradí pôvodca z vlastných zdrojov.  

 

11. Úprava povrchu 

Realizácia sadových úprav bude prevedená po zrealizovaní stavebných úprav, spevnených plôch, 

osadení dopravných značiek , nakoľko úpravy budú priamo nadväzovať na okolitú plochu.  

Okolo navrhovaného parkoviska sa v šírke 1,00 navrhujeme obnovenie trávnika. Obnovenie trávnika sa 

uvažuje aj pozdĺž prístupovej komunikácie. 
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12. Dopravné zna čenie  

a/ Trvalé zvislé dopravné zna čenie 

Projekt obsahuje zvislé aj vodorovné dopravné značenie cyklochodníka. 

a/ Cyklochodník navrhnutý na jestvujúcom asfaltovom chodníku šírky 3,5 m sa vyznačí zvislým a 

vodorovným dopravným značením C 12 a V 8c formou  cyklokoridoru ako spoločná cestička pre chodcov 

a cyklistov. 

b/ Nový cyklochodník je vyznačený zvislým a vodorovným dopravným značením C 8 a V2b ako cestička 

pre cyklistov. Zvislým a vodorovným dopravným značením sa vyznačia aj priechody pre chodcov a 

priechod pre cyklistov. 

 

b/ Prenosné zvislé dopravné zna čenie 

Vybudovanie cyklochodníka  si vyžaduje iba minimálny zásah do cestnej premávky. Prenosným zvislým  

dopravným značením sa vyznačí pracovné miesto pri výstavbe priechodu pre cyklistov cez Jiráskovu 

ulicu. 


