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Identifikačné údaje
Názov zákazky: REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC
Stavebník:

Mestská časť Bratislava - Ružinov,
Mierová 21,
827 05 Bratislava

Č. parcely:

15288/73,88; 15289; 15279/2,14,21;
15284/1,105,113,115,116,117,118,120,
121,122,133,135,202,909

K. ú.:

Ružinov

Okres:

Bratislava II

Kraj:

Bratislavský

1. Charakteristika územia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Riešený objekt sa nachádza v katastrálnom území mestskej časti Ružinov, je situovaný okolo
jazera Štrkovec, priestor uzatvárajú ulice Ružinovská, Bajkalská, Drieňová a Sabinovská.
V blízkosti bežeckej dráhy sú situované parkoviská, detské a workout ihriská, oddychové
zóny, bufety trávnaté plochy, zeleň a pod. Areál je voľne prístupný a využíva ho široká
verejnosť pre športové aj oddychové účely. Bežeckej dráhe sú nadradené chodníky, ktoré ju
na niekoľkých miestach pretínajú. Objekt dráhy je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave,
pôvodný spevnený povrch z antuky je nerovný, prerastený zeleňou a bežci viac využívajú
vybehané chodníky lícujúce dráhu ako samotnú dráhu. Na pozemku sú v blízkosti dráhy
stromy a okrasné dreviny, nie sú však v takej blízkosti, aby bezprostredne ohrozovali stavbu
alebo boli stavbou ohrozené. Okolitá zástavba má mestský charakter, pozostáva z ciest,
nižšej a vyššej občianskej vybavenosti a bytových domov.
Na riešenej parcele boli zamerané uličné uzávery a poklopy vedení inžinierskych sietí, tie
však svojou polohou nekolidujú so zámerom stavebníka, ktorý prítomnosť ochranných
pásiem inžinierskych sietí neuviedol.
1.2. Vykonané prieskumy a ich zhodnotenie
a) Geodetické zameranie – Polohopis a výškopis, vykonané dňa 1.3.2021 J. Rábekom.
Predmetom zamerania bola poloha pôvodnej dráhy, chodníkov, tvaru terénu, okolitej
zelene, športového vybavenia, mobiliáru, kanalizačných poklopov, uličných uzáverov
a pod. Zameranie slúži ako podklad pre zakreslenie ihriska do katastrálnej mapy.
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pri Ružinovskej
ul.

pri Hoteli na
Drieňovej ul.

rovnobežne s
Bajkalskou ul.
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odbočka k
Sabinovskej ul.

rovnobežne so
Sabinovskou ul.

Križovanie s chodníkmi a kanalizačný poklop
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b) Kopaná sonda – Sondou sa overila skladba podložia, spôsob založenia a rozmer
obrubníkov, hrúbka jednotlivých kameniva.

c) Vizuálna obhliadka – Povrch bežeckej dráhy je opotrebovaný, nerovný, prerastený
zeleňou. Obrubníky sú z betónu, vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti budú nahradené
gumovými obrubníkmi.
d) Vsakovacia skúška – Vo výkope v telese dráhy bola prevedená vsakovacia skúška na
ploche cca 15x15 cm, do ktorej sa postupne nalialo 1,5L vody, ktorá do podložia
prechádzala len veľmi pomaly, voda vsiakla a vyvzlínala do pôvodného telesa dráhy
zo štrkopiesku. Podložie sa hodnotí ako nepriepustné.
Začiatok vsakovacej
skúšky 0,5 min

Koniec vsakovacej
skúšky 45min
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1.3. Použité mapové a geodetické podklady
Pri zameraní geodetom sa potvrdil súlad katastrálnej mapy so zameranými hodnotami.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno – technického riešenie
stavby
Pôvodný spevnený povrch je značne opotrebovaný, nerovný a bežci ho nevyužívajú. V ploche
dráhy sú po zrážkovej činnosti prítomné kaluže, výška pôvodných obrubníkov vzhľadom na
výšku povrchu dráhy predstavujú nebezpečenstvo zakopnutia pri behu, z toho dôvodu je
potrebné vykonať komplexnú revitalizáciu. V rámci ktorej budú realizované špeciálne
športové spevnené plochy na pôvodnej trase bežeckej dráhy. Pôvodné betónové obrubníky
sa vymenia za gumové, ktoré predstavujú vyšší bezpečnostný štandard.
Dráha sa skladá z niekoľkých priamych a zakrivených častí celkovej dĺžky cca 825 m, dráha
križuje najmä chodníky, ktoré sú jej konštrukčne nadradené. Dráha je šírky 1,20-1,35 m.
Navrhovaný stav uvažuje so zjednotením šírky dráhy na normatívnu šírku jednodráhy 1,22 m,
po stranách sa osadia gumové obrubníky zalícované s povrchom, vytvorí sa priečny spád
v smere k vodnej ploche a vykonajú sa drenážne opatrenia.
Zastavaná plocha stavebným objektom: cca 1340 m2
2.2. Ekonomické zhodnotenie stavby
Jedným z pokynov investora k vypracovaniu dokumentácie bola čo najvyššia ekonomická
efektívnosť riešenia. Teda minimalizovanie zemných prác a použitie adekvátneho športového
povrchu.
Podľa odhadu cien stavebných prác spracovaných vo výkaze výmer je celkový náklad na
stavebné práce cca 180 000 € bez DPH.
2.3. Starostlivosť o životné prostredie
Stavebná činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie, v prípade, že by sa stavebnými
prácami obnažil koreňový systém drevín, budú vykonané také opatrenia, aby sa vhodne
zabezpečil počas odkopávky a bol priebežne vlhčený.
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2.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Práce nemajú povahu, ktorá by bola zvlášť nebezpečná pre nezaškolených pracovníkov.
Počas búracích prác treba mať ochranný odev a dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od
pracujúcich strojov. Realizátor zabezpečí riadne zaškolenie svojich pracovníkov.
2.5. Protipožiarne zabezpečenie stavby
Stavba nepredstavuje požiarne riziko, jednotlivé súčasti budú z nehorľavých a ťažko
zápalných materiálov.
2.6. Zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu
Na športovisko je umožnený prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, nie je však primárne určené pre tieto osoby.

3. Údaje o technologickej časti stavby
3.1. Príprava územia
V rámci prípravy územia je potrebné odstrániť pôvodné vrstvy antuky, kamenivo a zeminu
pôvodného telesa dráhy, predpokladaná priemerná hrúbka vrstvy odkopu je 29 cm. Výkop
treba realizovať podľa výšky vzhľadom na výšku lícujúceho chodníka. Odstránenie ornice
bude v rozsahu potrebnom pre výkop obrubníkov a drenážnych rýh.
3.2. Búracie práce
Podľa výkresu výkopových a búracích prác budú odstránené obrubníky pôvodnej dráhy
vrátane betónových základov a zemného telesa. Fitness prvok inštalovaný v ploche dráhy
bude pred začatím stavebných prác demontovaný a uskladnený.
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3.3. Zemné práce
Pre obrubníky sa uvažuje výkop ryhy šírky [š. obrubníka+200 mm]. Vykopaná ornica sa
sústredí do blízkosti plochy bežeckej dráhy a bude použitý na terénne úpravy. Zemná pláň sa
upraví v spáde min. 0,5 % a zhutní sa vibračnou doskou na minEdef=25MPa. Plocha sa
spáduje smerom k vnútornému obrubníku – k jazeru. Výkopová zemina a kamenivo
pôvodného telesa dráhy bude priebežne odvážaná a uložená na skládku.
Po zhutnení podložia a vyhotovení obrubníkov budú zhotovené vrstvy kameniva pre
športový povrch. Do výkopu sa položí stabilizačná geotextília, na ktorej sa navezú a zhutnia
vrstvy kameniva. Na tieto vrstvy sa položí finálna piesčitá vrstva frakcie 4/8 mm hr. 20 mm
s horným zakaľujúcim vsypom frakcie 0/4 mm hr. 10 mm, na ktorej je stabilizačná podložka
z gumového granulátu, kameniva a PUR lepidla a špeciálny športový povrch určený pre beh tartan. Vrstvy kameniva sa zhutnia vibračnou doskou na minEdef=50MPa.
Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia. Návrh úpravy skladby podložia sa
prípadne vykoná po odbornej obhliadke zemnej pláne na základe zhodnotenia skutkového
stavu zhotoviteľom.
3.4. Obrubníky
Do vyhĺbených rýh sa osadia gumové obrubníky do betónového lôžka, na miesto vybúraných
obrubníkov mimo nového telesa dráhy sa dosypú vykopaným materiálom. Obrubníky budú
uložené do betónového lôžka, aby sa vytvorila pevná opora. Materiál opory bude z betónu
tr. C12/15 s vloženými výstužnými prútmi najmä v miestach prestupu drenážnych rýh.
Obrubníky budú zalícované z výškou športového povrchu tak, aby ich koruna mohla byť
opatrená rovnakým nástrekom ako športový povrch, vnútorný obrubník bude znížený
v zmysle priečneho spádu.
3.5. Drenáž
Odvodnenie športového povrchu bude zabezpečené vytvorením priečneho sklonu dráhy,
použitím vodopriepustnej skladby podložia sa presakujúca voda odvedie drenážnymi rebrami
zaústenými do brehu, kde bude voda gravitačne odtekať. V prípade, že poloha dráhy bude
tak vzdialená od brehu, že by bol problém dosiahnuť spád drenážneho rebra, alebo by
drenážne rebro malo križovať chodník alebo cestu, vytvorí sa drenážne rebro v spáde pod
vrstvami kameniva, ktoré bude zaústené do zvislého štrkového drénu zaústeného do
priepustnej vrstvy podložia.
3.6. Športový povrch
Na zhutnenom pieskovom lôžku sa špeciálnym finišerom položí prvá vrstva z SBR granulátu
a PUR spojiva hr. 30 mm, ktorá je vodopriepustná a vytvára pružný podklad pre finálnu
vrstvu športového povrchu. Požiadavky sú na športový povrch nasledovné:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vodopriepustný polyuretánový povrch na báze EPDM(SBR) granulátu
Certifikovaný povrch pre bežecké športy a ľahkú atletiku
Hrúbka hornej vrstvy min. 13 mm
Trvalo elastický povrch s dobrou absorpciou nárazov
UV stabilný
Nehorľavý
Tehlovočervená farba

Umelý povrch musí byť porézne otvorený, aby bol schopný prepustiť vodu do podkladnej
štrkovej vrstvy, ktorá je zároveň drenážnou. Teleso dráhy bude prevýšené o cca 5 cm od
okolitého terénu, aby sa obmedzilo znečistenie od zeminy, zelene a pod. Gumový pružný
podklad z SBR granulátu a PUR spojiva a vrchná vrstva športového povrchu si na inštaláciu
vyžadujú vhodné klimatické podmienky, najmä teplotu a vlhkosť. Tieto parametre určuje
výrobca.
Finálny povrch bude trvalo elastický a zaistí vhodnú absorpciu nárazov. Musí vykazovať
vysokú odolnosť voči použitiu atletických tretier, UV stabilitu a odolnosť voči
poveternostným vplyvom. Štandardne bude horný nástrek v tehlovej červenej farbe.
Skladba povrchu bude nasledovná:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vrstva jemného EPDM granulátu 0,5 - 1,5 mm (Conipur SP) 3 mm
vrstva hrubšieho EPDM granulátu 1 – 4 mm (Conipur SP) 10 mm
gumobetónová vrstva 30 mm
piesková vrstva fr. 0/4 10 mm
piesková vrstva fr. 4/8 10 mm
štrkopiesková vrstva fr. 22/63 225 mm
geotextília 300 g/m2
pôvodný terén v spáde

3.7. Dokončovacie práce
Vyznačenie čiar bude na celej ploche v hrúbke 50 mm striekanou bielou polyuretánovou
farbou odolnou voči UV žiareniu. Presné rozmiestnenie čiarovania spresní investor počas
výstavby po dohode s realizátorom.
Na záver bude rozprestretá ornica podľa pokynov investora a poškodené plochy sa zatrávnia.
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4. Zakladanie
Pre potreby projektu bola realizovaná výkopová sonda, kde sa zistilo nasledovné zloženie
zemín: antuka, podkladné vrstvy zo štrkopiesku alebo drveného kameniva, pôvodný terén je
ílovitý, nepriepustný s prítomnosťou valúnov, na niektorých miestach je možné očakávať
antropogénnu navážku z okolitej výstavby. Podľa STN EN 1997 je zhodnotená I. geotechnická
kategória: jednoduchá stavba v jednoduchých základových pomeroch. Nemrznúca hĺbka v
meste Bratislava je 78 cm. Mrazový index v oblasti je 300. Pri dodržaní skladby vrstiev si
charakter stavby si nevyžaduje zakladanie v nezámrznej hĺbke.
4.1. Podzemná voda
Kopaná sonda nepotvrdila prítomnosť podzemnej vody. Plocha sa nachádza cca 4,5 m nad
úrovňou hladiny vodnej plochy jazera Štrkovec, ktoré je zároveň ukazovateľom hladiny
podzemnej vody.
4.2. Spôsob založenia
Zakladanie sa týka obrubníkov bežeckej dráhy. Zakladanie obrubníkov sa realizuje uložením
obrubníka do betónového lôžka s nahrnutou bočnou betónovou oporou s výstužnými prútmi
nad drenážnym rebrom podľa potreby. Zakladanie sa bude realizovať podľa príslušnej PD.
Odstránený fitness prvok bude založený v zmysle pôvodného stavu.

5. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd,
dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie
napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia
5.1. Dažďová voda
Dažďová voda bude zo spevnených plôch odvádzaná gravitačne na breh jazera alebo do
zvislých drénov, kde vsiakne.
5.2. Doprava
Na ihrisko je prístup z verejnej komunikácie Drieňová a Sabinovská. Počas prác sa neuvažuje
s obmedzením automobilovej ani pešej dopravy. Charakter stavby si nevyžaduje zvýšenie
počtu parkovacích miest.
5.3. Odpady
Kategorizácia a zneškodňovanie odpadových látok bude v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kategorizácia odpadov je
11
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prevedená podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 284/2001 - KATALÓG
ODPADOV. Presný objem odpadovej zeminy bude určený počas realizácie.
Počas realizácie sa predpokladá vznik nasledovných odpadov:
Kód druhu
Názov odpadu
Kat.
odpadu

Množstvo

17 05 04

Výkopová zmiešaná zemina

O

715 t

15 01 01
15 01 02
15 01 04

Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z kovu

O
O
O

15 kg
10 kg
5 kg

17 01 01

Betón

O

222 t

Spôsob uloženia
Uloženie na
skládke
Zhodnotenie R3
Zhodnotenie R3
Zhodnotenie R4
Uloženie na
skládke

O – obaly bez nebezpečných vlastností – ostatné obaly
N – obaly s nebezpečnými vlastnosťami – nebezpečné obaly

6. Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi
Objekt je navrhnutý tak, aby odolával škodlivým vplyvom okolitého prostredia. Špeciálne
športové povrchy sú určené pre použitie v exteriéri, umelý povrch bežeckej dráhy bude
realizovaný z certifikovaných materiálov, ktoré sú stále a odolávajú poveternostným
vplyvom.

7. Údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku
(vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich
ochranných pásmach
Nie sú predpokladané preložky inžinierskych sietí súvisiace s realizáciou športoviska. Investor
neuvádza prítomnosť ochranných pásiem.

8. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke
Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi
predpismi - Zákonník práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon č.330/1996
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov - NV č.159/2001
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov v znení neskorších predpisov - NV č.201/2001 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko - NV č.204/2001 Z.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami - NV
č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
v znení neskorších predpisov - NV č.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov - Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné
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požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších
predpisov - Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach - Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.718/2002 Z.z. na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy.
Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374 SÚBP a SBÚ zo 14.8.1990,
ktorou sa stanovujú základné požiadavky k zabezpečeniu bezpečnosti prác a technických
zariadení pri stavebných prácach. Ďalej požadujeme dodržať požiadavky nariadenia vlády
č.396/2006 Z.z. SR o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko
označiť v zmysle prílohy č.1 k nariadeniu vlády.

9. Statické riešenie stavby
Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči
mechanickým a fyzikálnym vplyvom. Stavba je vypracovaná v súlade s normami:
STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií
Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie
je stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným technickým
normám.

10. Návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas
uskutočňovania stavby
Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené.
Zasiahnuté plochy budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy. Nie je
uvažované s likvidáciou drevín a krovín (nezasahujú do novej plochy a konštrukcií). Prípadné
dočasné odkrytie koreňového systému drevín bude opatrené zemným obalom s priebežným
vlhčením.
UPOZORNENIE
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase spracovávania
projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. Táto dokumentácia nenahrádza realizačnú, výrobnú ani dielenskú
dokumentáciu dodávateľa stavby. Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné
dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. Nezrovnalosti
a pripomienky neodkomunikované v prípravnej fáze nie sú na ťarchu projektanta.

V Bratislave 07/2021
Ing. Pavol Mikuláš
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