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REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE KARLOVESKÁ 61
ASFALTOVÁ PLOCHA

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA
ÚVOD
Predmetom je revitalizácia asfaltovej plochy existujúceho dopravného ihriska v areáli ZŠ Karloveská 61
v Bratislave-Karlovej Vsi. Súčasný stav povrchu je nevyhovujúci pre pohyb detí, je zle odvodnený.
Nachádzajú sa tu trhliny s vyrastenou trávou, povrch je hrboľatý so vzduchovými bublinami. Výsledkom
má byť nový asfaltový povrch vhodný pre pohyb bicyklov, kolobežiek, korčuliarov s povrchovým
odvodnením do okolitých trávnatých plôch.
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Revitalizácia dopravného ihriska pri základnej škole Karloveská 61
ASFALTOVÁ PLOCHA
Bratislava-Karlova Ves, ZŠ Karloveská 61
Bratislava IV
Bratislavský
Karlova Ves, parcela č. 2207 reg.C, identická ako parcely 3727/2,
3728, 3729, 3646 reg. E
Stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúceho objektu
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
1.426 m2 ( 46 x 31 m )
07/2021
07/2021

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE
Predmetom je revitalizácia asfaltovej plochy existujúceho dopravného ihriska v areáli ZŠ Karloveská 61
v Bratislave-Karlovej Vsi. Súčasný stav povrchu je nevyhovujúci pre pohyb detí, je zle odvodnený.
Nachádzajú sa tu trhliny s vyrastenou trávou, povrch je hrboľatý so vzduchovými bublinami.
Aby sme mohli zabezpečiť bezpečný pohyb detí na bicykloch, kolobežkách a podobne, je nevyhnutné
existujúci podklad upraviť a vyhotoviť novú asfaltovú vrstvu, lokálnu opravu obrubníkov.
V rámci búracích prác je potrebné odstrániť burinu z trhlín, podľa potreby vyfrézovať existujúci
asfaltový kryt. Frézovacie a prípravné práce musia zabezpečiť vhodný podklad, požadovaný pre
pokládku asfaltových zmesí tak, aby bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie jednotlivých
hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečneho a pozdĺžneho sklonu dopravného ihriska, pevné a
rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou.
Trhliny v obrusnej vrstve vozovky treba pred opravou očistiť a podľa príčiny vzniku a hĺbky voliť spôsob
opravy. Jednotlivé trhliny v kryte sa opravia asfaltovými zálievkami spracovanými za horúca alebo za

studena, ktorých konzistencia sa volí podľa šírky trhliny. Pracovný postup: - očistenie povrchu vozovky,
- vyčistenie trhliny - vyfúkanie stlačeným vzduchom, - vysušenie trhliny a povrchu krytu plynovým
horákom, - ošetrenie trhliny základným náterom (napr. penetračným), - zaliatie trhliny asfaltovým
spojivom.
Po vyspravení škár je potrebné aplikovať asfaltový postrek spojovací bez posypu kamenivom.
Reprofilizácia podkladovej vrstvy asfaltovým betónom AC 8 O pre vytvorenie sklonov a spádov,
s následným rozprestretím asfaltobetónovej vrstvy obrusnej z AC 8 O v pruhu šírky nad 3m, v hrúbke
do 50 mm.
Dopravná vzdialenosť asfaltovej zmesi je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a
kladenia asfaltovej zmesi v mieste realizácie. Pri dovoze zmesi AC je nevyhnutné chrániť zmes proti
ochladzovaniu a znečisteniu. Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy nesmie byť preto väčšia ako 60
km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Asfaltové
zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ladu. Pri kladení
ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako – 5 °C a pri obrusnej
vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej + 10 °C. Dopravu po obrusnej vrstve je možné v letnom
období obnoviť až po 24 hodinách, ak teplota vrstvy po ukončení pokládky klesne pod + 40 °C. Obrusné
a ložné vrstvy vozoviek sa musia klásť finišérmi. Pri rozprestieraní zmesi musí byť zabezpečená plynulá
dodávka zmesi, aby nedochádzalo k prerušovaniu jej ukladania. Najnižšia teplota asfaltových zmesí
typu AC vyrobených z modifikovaných asfaltov nesmie pri kladení klesnúť pod 145 °C. Dodávateľ prác
vykonáva realizáciu prác bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej
čiastočným obmedzením, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. Dočasné dopravné značenie (ďalej
len „DDZ“) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia dodávateľ
prác, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. v platnom znení. Dodávateľ prác
zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia.
Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného
zákona o odpadoch.
Všetky dočasné úpravy povrchov, podložia, podsypy a spevnenia si zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení
prác je zhotoviteľ povinný uviesť dotknuté manipulačné plochy uviesť do pôvodného stavu.
V riešenej ploche je potrebné osadiť oceľovú chráničku DN 75mm pre budúce elektro-rozvody
k svetelnej signalizácii a typizovanú odvodnenú šachtu s uzamykateľným poklopom rozmeru
400x400mm, hĺbky 250mm. Umiestnenie chráničky a poklopu je v priloženom schématickom nákrese.
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