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Statické posúdenie

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme realizačného
jednostupňového projektu na prvky udržaterného hospodárenia
-so zrážkovou vodou v MČ Bratíslava - Karlova Ves

Miesto stavby: Veternicová ul., Bratislava - Karlova Ves

Názov stavby:

Úvod

Projekt bol vyracovariý v 6/2020 za účelom zadržania zrážkovej vody zelenej
infraštruktúry s postupnou infiltráciou a vytvoreníe vegetačnej steny na existujúcom
múre v MČ E3ratislava - Karlova Ves, Veternicová ul.

Cierom rekultivácíe je vytvorenie modelových prvkov na hospodárenie so
zrážkovou vodou (vsaky Vl až V3), ktorá vsvahovitom teréne odteká na cestnú
komunikáciu a do dažďovej kanalizácie azároveň vytvorenie vegetačných stien
múrov, ktoré odderujú riešenú plochu - súčasnú zelenú plochu s existujúcou vegetáciou
a plochou statickej dopravy - parkoviska nad svahom i pod svahom a vytvorením lúky,
čím sa zároveň prispeje kzvýšeníu estetickej kvality prostredia vmestskom type
bývania (bytové domy - sídlisko) pre obyvaterov Veternicovej ulice v Bratislave, m. č.
Karlova Ves.

Architektonické riešenie

Navrhnuté riešenie na zachytávanie dažďovej vody - vsakov (umelo
vytvorených plytkých depresií) využíva existujúcu terénnu modeláciu, sklon asmer
stekania zrážkovej vody. Celkovo sú navrhnuté 3 vsakovacie terénne modelácie, kde je
navrhnutá sadovnícka úprava za pomoci vegetácie. Vybrané druhy vegetácie znášajú
podmienky dočasného zamokrenia, pri návrhu sa využíva udržaterné hospodárenie so
zrážkovou vodou za pomoci zelene, jej funkcia je hlavne v záchyte zrážkovej vody (listy,
stonky) ešte ,,na zemi" a následným vsakom do pódy.

Vsaky Vl a V2 sú z hradiska krajinnej architektúry navrhnuté ako pokračovanie
vodorovnej plochy medzipodiest prirahlého schodiska srovnobežným tvarom
oporoného múru existujúceho parkoviska nad svahom, vsak V3 využíva terénnu
modeláciu.

Popínavé rastliny (viacročné, samopnúce), súvislo pokrývajúce oporné múry
listovou plochou, rovnako zadržiavajú zrážkovú vodu.

Oporný múr

Pozdíž celej plochy je realizovaný oporný múrik, ktorý zhornej časti
zabezpečuje parkovacie miesta a pod oporným múríkom je vysvahovaný zatrávnený
terén. Výška múrika nad parkoviskom je približne 400 mm, a terén pod múrikom je od
plochy parkoviska nižšíe 300 - 1200 mm. Najváčší rozdiei 1200 mm je na rohu prí
vokajšom schodisku. V tomto mieste je oporný múrik natočený a to od rohu v dÍžke
príbližne 1 2,0 m. Ostatná čast' oporného múrika nevykazuje statické porušenia.

Porucha vznikla postupným dotvarovaním terénu pod múrikom a dosadnutím
násypov aparkovacej betónovej plochy za prispenia poveternostných vplyvov
a zrážkovej vody počas doby existencie týchto konštrukcií.

Zabezpečenie oporného múriku

V mieste poruchy oporného múriku po dÍžke približne 15 m od vonkajšieho
schodiska, navrhujem prí páte zo spodnej častí prisypanie zeminou tak, aby sa úroveň



zrovnala s výškou vpokračujúcej časti múríka. To znamená prisypanie pri múríku
približne 600 mm a zeminu zosvahovat'.

Vplyv navrhovaných úpravy na oporný múrik
Navrhované úpravy (vsaky) budú realizované vpóvodnom teréne

s dostatočným odstupom od páty oporného múríka a nebudú mať negatívny vplyv na
jeho statíku a stabilitu.

Popínavé rastliny, ktoré budú súvíslo pokrývat' oporné múry, taktiež nebudú
mať negatívny vplyv na jeho statíku a stabilitu.

Záver

V mieste poruchy oporného múriku po dížke približne 15 m od vonkajšieho
schodiska, navrhujem pri páte zo spodnej častí prisypanie zeminou príbližne 600 mm

tak, aby sa úroveň-zrovnala s výškou v pokračujúcej «Šasti múrika.
Navrhované úpravy na danom území a výsadbu navrhovanej zelene je možné

realízovať a nebudú mať negatívny vplyv na statiku a stabilítu oporných múrikov.
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Bratislava, 6. 2020 Vypracoval: Ing. Jozef žížák


