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Zoznam použitého značenia 

 A   autobusy 

ACO 11 asfaltový betón pre obrusné vrstvy s veľkosťou maximálneho 

zrna 11 

 ACP 22+  asfaltový betón pre podkladové vrstvy s veľkosťou zrna 22 

 CBR   pomer únosnosti zemín (CBR) podľa ČSN 72 1015 

 CDB   cestná databanka Slovenska   

 ČR   Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

 č   číslo 

 DPH   daň z pridanej hodnoty 

EKZ   emulzný kalový zákryt 

 EMK   emulzný mikrokoberec 

 HSV   hlavná stavebná výroba 

 Kč   koruna česká 

 km   kilometer 

km/h   kilometer za hodinu 

KN   kilonewton 

M   motorky 

MJ   merné jednotky 

MPa   megapascal 

MZ   mechanicky spevnená zemina 

m   meter 

m
2
   metre štvorcové 

m.n.m   metrov nad morom 

m/s   metrov za sekundu 
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N   ľahké nákladné vozidla 

O   osobný automobil 

PAU   polycyklické aromatické uhľovodíky 

PSV   pridružená stavebná výroba 

ŘSD   riaditeľstvo silníc a ďialnic 

S   spolu 

SAD   Slovenská autobusová doprava 

ŠDA   štrkodrť 

TP   technické podmienky 

t   tona 

%   percentá  

˚C   stupne Celzia  
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1 Úvod 

 

 

Bakalárska práca je zameraná na návrh technológie opravy cesty III triedy v obci Raková, 

časti Korcháň. Na príslušnej komunikácii je vplyvom značne poškodenej vozovky, ohrozená 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Preto bude potrebné navrhnúť podľa rozsahu, 

druhu porúch a poškodenia vozovky správny spôsob údržby alebo opravy. Jednotlivé poruchy 

budú zaznačené v situácii a zatriedené podľa katalógových listov TP 82. Taktiež budú 

graficky znázornené a percentuálne vyhodnotené tieto poruchy. Návrh bude zhotovený a 

posúdený podľa TP170 v dvoch variantoch. Neskôr budú tieto návrhy ekonomicky 

zhodnotené v programe BUILDpowerS. Bude vybratá finančne najvýhodnejšia z navrhnutých 

variant.        

 

1.1  Predmet bakalárskej práce 

 

Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie najvhodnejšej a ekonomicky najvýhodnejšej 

technológie opravy cesty III triedy v obci Raková konkrétnej časti Korcháň. 

 

1.2 Cieľ bakalárskej prace 

 

 Variantný návrh opráv 

 Ekonomické zhodnotenie 

 Pasportizácia porúch 

 Návrh podľa TP 170 
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2 Teoretická časť 

 

 

2.1 Diagnostický prieskum ( všeobecne ) 

 

Tento prieskum je zameraný na popis porúch, zistením ich príčin, posúdením únosnosti 

vozovky a následným návrhom údržby a opravy. Zdôrazňuje spoluprácu spracovateľov 

diagnostického prieskumu a spracovateľov projektovej dokumentácie. Práve opravou 

vozovky možno zlepšiť aj geometrické charakteristiky pozemnej komunikácie. Treba však 

uvažovať s možnosťou vyrovnania súčasného povrchu vyfrézovaním na úroveň novej 

navrhovanej vrstvy z asfaltovej zmesi pod novo navrhnutý povrch vozovky. Vyrovnanie 

takouto formou dovoľuje položenie stanovenej jednotnej hrúbky krycích vrstiev a odstránenie 

nerovnosti prípadného nevhodného priečneho sklonu o hodnotu prevyšujúceho hrúbku 

ložného krytu o 20 mm. [ 2 ]  

 

2.1.1 Diagnostika vozoviek 

 

Diagnostika porúch netuhých vozoviek sa vykonáva pre 2 úrovne hospodárenia: 

- Sieťová úroveň slúži k pohľadu na sieť pozemných komunikácií ako celok, určuje 

stratégiu vlastníka v prístupe k majetku. Je to cyklický proces posudzovania siete 

pozemných komunikácií, ktorý vyhľadáva úseky, ktoré nesplňujú požiadavky na 

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Využívajú sa parametre vozovky, ktoré sa 

menia v závislosti pôsobenia dopravného zaťaženia, klimatickými vplyvmi 

a starnutiami použitých materiálov. [ 2 ] 

- Projektová úroveň využíva podklady zo sieťovej úrovne. Tieto podklady treba 

doplniť o dokumentáciu skutočného stavu stavby, diagnostickým prieskumom, 

posúdením z hľadiska bezpečnosti dopravy. Použité informácie a podklady môžu 

spresniť nasledujúce práce smerujúce k návrhu opravy alebo údržby. Projektová 
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úroveň sa používa k riešeniu jednotlivých časti údržby a opravy, vypracovaniu variant 

opravy a použitím najvýhodnejšej varianty. [ 2 ]     

  

Vo svete používajú rôzne metódy. Líšia sa podľa sledovania povrchu na:  

-  Vizuálne prehliadky  –  najviac používané vykonávajú sa pomocou pochôdzky po 

komunikácii. Pri identifikovaní poruchy vychádzame z typu poruchy, ktorá sa určuje 

pomocou vonkajšieho vzhľadu porúch. Zber a evidencia porúch sa zaznamenáva do 

tlačiva uvedeného v prílohe TP 82 alebo na milimetrový papier, grafickým symbolom 

a číselným údajom o veľkosti. Zhotovuje sa v ľubovoľnej mierke, ale je potrebné 

uviesť: 

              -  zatriedenie poruchy ( druh, typ, zóna vzniku ) 

              -  rozsah poruchy 

              -  závažnosť poruchy 

       ďalej sa zaznamenáva do počítača poloautomatickým spôsobom. [ 1 ]  

-  Optické systémy -  základom tohto systému je vytváranie digitálneho modelu 

povrchu vozovky  pomocou kamier z vysokým rozlíšením. Pokiaľ je použitých viacej 

kamier (maximálne 7) je ich obraz automaticky spájaný do jednej snímky. Tento 

systém je doplnený synchronizovaným systémom osvetlenia, stroboskopickými 

výbojkami, vysokovýkonné laserové diódy imitujúce infračervené žiarenie. Tento 

systém zahrňuje:     

                               -  filmovacie a video techniky  

                               -  techniky spracovania obrázkov     

                               -  holografické procesy 

                               -  techniky laserovej identifikácie rozsahu [ 1 ] 

-   Infračervené systémy  

-   Radarové metódy 

-   Akustické systémy 
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2.2 Poruchy netuhých vozoviek 

 

2.2.1 Význam klasifikácie porúch 

 

Technický stav povrchu vozovky sa popisuje parametrami protišmykových vlastnosti 

povrchu vozovky, charakteristikami pozdĺžnej a priečnej nerovnosti vozovky a ostatnými 

poruchami. Každý tento parameter ovplyvňuje: 

- Bezpečnosť cestnej premávky 

- Hospodárnosť, komfort , plynulosť a rýchlosť cestnej premávky 

- Pokračujúce porušovanie vozovky 

Technický stav vozovky je zapríčinený zvýšením finančných nákladov ktoré: 

- Vznikajú stratami pri dopravných nehodách 

- Vznikajú stratami hospodárnosti cestnej dopravy 

- Vznikajú nákladmi na údržbu a opravu cestnej komunikácie 

Stanovenie a zatriedenie rozsahu porúch je podkladom pre bežné údržby vozovky 

a významne napomáha charakterizovať stav vozovky, jej únosnosť a ostatné charakteristiky 

vozovky, ktoré dosiahneme prieskumom a diagnostikou. Tvoriť budú podklad pre 

rozhodovanie z hľadiska ekonomického o technológií údržby a opravy. [ 1 ] 

 

2.2.2 Účel klasifikácie porúch 

 

Základným účelom zberu a zatriedeniu porúch vozovky je riešenie vzťahu: 

PORUCHA  a následné ODSTRÁNENIE PORUCHY 

Návrh odstránenia alebo obmedzenia vývoja poruchy vychádza z : 

- Charakteristiky zloženia cestnej premávky, dopravného významu cestnej komunikácie 
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- Zatriedenia porúch (povrchu, obrusnej  vrstvy, asfaltových vrstiev, konštrukcie 

vozovky a podložia) 

- Rozsah plošných porúch 

- Technologických možnosti údržby a opravy 

- Posúdenie opravy a údržby rôznymi technológiami z ekonomického hľadiska 

 

Týmto rozhodujúcim faktorom pri návrhu technológie opráv a údržby vozoviek 

pozemných komunikácií môžeme použiť aj iné hľadiska, ktoré môžu rozhodnutia poopraviť 

(estetické a ekologické hľadiska, možnosti opravy a údržby vozoviek, rozvoj okolitého 

územia a opravy inžinierskych sieti, charakteristiky prostredia ). [ 1 ] 

 

2.2.3 Zatriedenie porúch  

 

Zatriedenie porúch vychádza z ich rozsahu a z hľadiska ich opravy a údržby. Zatriedením 

porúch stanovujeme deformácie, ktoré vznikajú v jednotlivých konštrukčných vrstvách, toto 

je dôležité pre použitie správnej technológie údržby a opravy. 

Porucha, vzniknutá na povrchu, sa z pravidla dostáva do hĺbky obrusnej vrstvy  a do 

všetkých strán plochy vozovky. Včasné obmedzenie, alebo odstránenie poruchy postihujúcu 

obrusnú vrstvu vozovky je potrebné z hľadiska cestnej premávky ako aj spomalenia 

porušovania konštrukcie vozovky, zvýšenie namáhania konštrukcie a podložia. [ 1 ] 
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Obr1.  Schematické zatriedenie porúch vznikajúcich na povrchu [ 1 ] 

 

Najdôležitejšie poruchy vznikajú v podloží a zemnom telese. Takéto prípady, kedy je 

porušená celá konštrukcia vozovky, musíme spraviť opravu celej konštrukcie. 

obr.2 Schematické zatriedenie porúch vznikajúcich v podloží a zemnom telese [ 1 ] 
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2.2.4 Rozsah porúch 

 

Stanovením rozsahu porúch zisťujeme, ako pôsobia na plochu vozovky, zistením veľkosti 

zasiahnutej plochy je dôležité pre použitie vhodnej technológie opravy a údržby. [ 1 ] 

 

 Obr.3  Schematické zatriedenie poškodených plôch vozovky [ 1 ]. 

 

2.3 Údržba a oprava netuhých vozoviek 

 

Pri návrhu údržby a opravy vozoviek je potrebné zatriediť poruchy, jednoznačne 

vymedziť ich plošný rozsah. Tieto dva parametre sú súčasťou časového vývoja porušenia 

v konštrukcií vozovky a v ploche vozovky.  

Podľa TP 82 rozdeľujeme údržbu a opravu na: 

 Bežná údržba zahrňuje drobné, miestne vymedzené práce. Je to súbor technológií 

zameraných na obrusnú vrstvu vozovky k odstráneniu lokálnych porúch, alebo 

k ich obmedzeniu ich vývoja. Do bežnej údržby môžeme taktiež zatriediť: 

utesnenie trhlín, lokálny postrek alebo náter, opravu výtlkov a porušených plôch 

trhlinami, prípadne inými nerovnosťami, vysprávka (lokálne odstránenie 

poškodenej vrstvy). Bežnú údržbu zabezpečuje vlastník alebo správca 

komunikácie na základe výsledkov pravidelných prehliadok. [ 2 ] 



10 
 

 Údržba zahrňuje rozsiahlejšie práce v súvislých  úsekoch slúžiacich k zachovaniu 

plynulosti cestnej premávky. Je to súbor technológií, zameraných k odstráneniu 

alebo obmedzeniu vývoja porúch vozovky, vzťahujúcej sa k väčšej ploche 

spravidla cyklicky. Druhy porúch a ich Technológie údržby: 

- Strata asfaltového tmelu  →  regeneračný postrek 

- Strata protišmykových vlastností →  dvojvrstvový náter, brúsenie 

a frézovanie, kalové vrstvy a pod. 

- Strata asfaltového tmelu a hĺbková korózia →  náter jednoduchý alebo 

dvojnásobný, emulzívny kalový náter.  [ 2 ] 

 Oprava je súbor technológií k odstráneniu porúch najmenej obrusnej vrstvy 

vozovky, výmenou obrusnej vrstvy alebo krytu, zosílením alebo recykláciou. 

Vývoj vyjazdených koľají a deformácie krytu je jav asfaltových vrstiev. Pokiaľ sa 

deformácie nevyvíjajú a ich vývoj sa nespojuje s konštrukčnými poruchami, je 

možné navrhnúť iba opravu asfaltových vrstiev. O oprave vyjazdených koľají 

a pozdĺžnych vĺn rozhoduje ich postupný vývoj. Trvale deformácie narastajú 

parabolicky a rokmi sa ich vývoj spomaľuje. Rýchlejším vývojom trvalých 

deformácii môže zmenami štruktúry zmesi nastať problém s asfaltovým krytom, 

ktorý sa stane nestabilným a dôjde k vytlačeniu vrstvy asfaltovej zmesi mimo 

stopu vozidiel. Spôsoby opravy: 

- vyplnením koľají mikrokobercom za studena. Vhodné je následne použiť na 

údržbu celého povrchu vozovky emulzívny kalový zákryt alebo ďalší 

mikrokoberec. 

- recykláciou za tepla →  REMIX s pridaním vrstvy. [ 2 ] 

 Zosílenie je nákladná oprava vozovky, pomocou ktorej zlepšujeme všetky 

parametre vozovky. Je to súbor technológií, pomocou ktorých zvýšime únosnosť 

vozovky, nahradením porušenej vrstvy novými, poprípade recyklovanými 

vrstvami, ktoré majú väčší návrhový modul pružnosti. Musíme dbať na širšie 

posúdenie vozovky, ktoré obsahuje hodnotenie smerového, výškového 

a šírkového usporiadania. Zhodnotia sa možnosti zosílenia a zahrnieme opatrenie, 

ktoré vyplýva z doporučenej bezpečnostnej prehliadky. Ďalšou z možností je 

navýšenie hrúbky asfaltovej vrstvy, pri ktorej sa využíva vyhodnotenie z merania 

únosnosti, vrtov a sond. Hrúbka zosílenia sa upravuje v závislosti na konštrukčné 
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požiadavky, čiže odolnosť proti mrazu, zlepšením parametrov rovnosti, priečneho 

sklonu a vzostupnice. [ 2 ]   

 Rekonštrukcia sa navrhuje z príčin zmien smerového a výškového vedenia 

pozemnej komunikácie, rozširovania vozovky, výmenou inžinierskych sieti pod 

väčšou časťou vozovky, alebo pri neekonomickom návrhu zosílenia. Je to súbor 

technológií, pomocou ktorých nahradzujeme konštrukčné vrstvy súčasnej vozovky 

vrstvami novými, prípadne recyklovanými ako aj potrebné úpravy podložia. 

Návrh rekonštrukcie sa robí podľa TP 170. [ 2 ] 

 

2.3.1 Ekonomické posúdenie o údržbe a oprave 

 

Pri návrhu o údržbe a oprave jednotlivých úsekov pozemných komunikácií musíme dbať 

na ekonomické posúdenie navrhnutej technológie. Technologický súbor prác vyberieme taký, 

ktorý pri predpokladanej dobe životnosti má najnižší priemer ročných nákladov na realizáciu. 

Do ekonomického posúdenia je potrebné započítať aj náklady spojené s riadením, alebo 

odklonom cestnej premávky, pripadne zahrnúť straty cestnej premávky v dobe realizovania 

údržby alebo opravy.  

Pri výbere vhodnej technológie sa prihliada k ekonomickým prínosom:  

 Bežnú údržbu sa doporučuje neodkladať, akékoľvek neskoršie vykonanie bežnej 

údržby je postupom času čoraz nákladnejšie →  poruchy majú kvalitatívny 

a kvantitatívny vývoj. 

 Z každej z technológií sa vyberá tá, ktorá ma minimálnu priemernú ročnú cenu: 

priemCENA =CENA/ŽIVOTNOSŤ 

kde: 

priemCENA -  priemerná cena alebo náklady, Kč/rok 

CENA -  celková cena, alebo náklady na vykonanie údržby alebo opravy so                         

zahrnutím nákladov spojených na reguláciu dopravy, Kč  

ŽIVOTNOSŤ -  predpokladaná doba životnosti údržby alebo opravy pri danom 

dopravnom zaťažení, roky. 
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O výbere technológií môžu rozhodnúť aj iná kritéria: 

 Dôležitosť pozemnej komunikácie -  pri väčšej dôležitosti sa dáva prednosť 

technológií,  ktorou je zabezpečené väčšie plnenie dopravnej spôsobilosti, trvanlivosti 

a dlhšej doby životnosti krytu vozovky. 

 Rýchlosť výstavby -  estetické, ekologické prínosy 

 Technologická -  miestne a iné obmedzenia [ 2 ]      

 

2.4 Návrh konštrukcie vozovky 

 

2.4.1 Základná požiadavka navrhovania 

 

Vozovka musí byť navrhnutá a skonštruovaná takým spôsobom, aby spoľahlivo odolala 

zaťaženiu a vplyvom, ktorých výskyt behom realizácie a používania komunikácie možno 

očakávať. Návrh vozovky sa robí podľa časti TP 170: 

A. Katalóg vozoviek 

B. Návrhová metóda [ 3 ] 

 

2.4.2 Návrhová úroveň porušenia 

 

Návrhová úroveň porušenia sa pri navrhovaní zaisťuje: 

- Konštrukčnými úpravami podložia vozovky 

- Výberom druhu konštrukčných vrstiev a stavebných materiálov 

- Stanovením hrúbky vrstiev vozovky odpovedajúcemu dopravnému zaťaženiu 

- Konštrukčnými a technologickými požiadavkami [ 3 ] 
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Tabuľka č.1 Návrhová úroveň porušenia [ 3 ] 

 

 

2.4.3 Dopravné zaťaženie  

 

je počet zaťažení určitej veľkosti. Pri netuhých vozovkách má vplyv na vývoj 

porušovania vozoviek doba trvania zaťaženia. Zaťaženie od cestnej premávky vychádza 

z povolených limitov zaťaženia vozidiel a náprav. Zaťaženie od rôznych vozidiel s rôznym 

využitím úžitkovej hmotnosti sa prevádza na návrhovú nápravu pomocou vzťahov, ktoré 

vyjadrujú účinok daného zaťaženia na porušenie vozovky.  

Návrhová náprava pri výpočte a posúdeniu má tieto charakteristiky: 

- Zaťaženie nápravy                                                                            Qk = 100 KN 

- Počet kolies so zdvojenými pneumatikami                                      2 

- Vzdialenosť stredu dotykových plôch                                             0,334 m 

- Polomer dotykových plôch                                                              ak = 0,1203 m 

- Priemerný dotykový tlak                                                                 qk = 0,550 MPa 

Počet zaťažení sa určí z: 

- Odborných odhadov na základe urbanistických riešení a prognóz o vývoji dopravného 

zaťaženia v riešenej oblasti.   

Návrhová úroveň 

porušenia 

vozovky

Dopravný význam pozemnej 

komunikácie ČSN 73 6101, ČSN 

73 6110

Očakávaná trieda 

dopravného zaťaženia 

ČSN 736114

Plocha s 

konštrukčnými 

poruchami %

D0

Dialnice,rýchlostné cesty, 

rýchlostné miestne komunikácie, 

cesty I. triedy

S,I,II,III ˂ 1

D1

Cesty II. a III.triedy, zberné 

miestne komunikácie, obslužné 

miestne komunikácie, odstavné a 

parkovacie plochy

III,IV,V aVI ˂ 5

Obslužné miestne komunikácie, 

nemotoristické komunikácie, 

odstavné a parkovacie plochy

V,VI

Dočasné komunikácie, účelové 

komunikácie
IV až VI

D2 ˂ 25
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- Periodickým celoštátnym sčítaním dopravy. 

- Špeciálnym cieleným sčítaním dopravy. 

- Údajom o preprave hmôt. 

- Vážením náprav ťažkých vozidiel. 

Pri komunikáciach s bežnou cestnou premávkou sa stanovujú dopravné zaťaženia 

vozoviek podľa ČSN 73 6114. Používajú sa triedy dopravného zaťaženia ( TDZ ) , ktoré sú 

rozdelené podľa hodnoty priemernej dennej intenzity ťažkých nákladných vozidiel ( TNV ) 

pre všetky jazdné pruhy označená ako TNVk za 24 h. [ 3 ] 

 

Tabuľka č.2 Spresnené TDZ [ 3 ] :  

Trieda dopravného zaťaženia TNVk 

S ˃ 7500 

I 3501 - 7500 

II 1501 - 3500 

III 501 - 1500 

IV 101 - 500 

V 15 - 100 

VI ˂ 15 

 

Prírastok TNV môžeme zistiť z údajov v posledných troch sčítaní dopravy. Musíme však 

započítať možný ďalší rozvoj oblasti, v ktorej sa komunikácia nachádza alebo použiť 

súčiniteľ nárastu dopravy z údajov ŘSD ČR. Tak isto môžeme použiť zjednodušené 

odporučenie  podľa TP uvedených v katalógu alebo v návrhovej metóde. [ 3 ] 

 

2.4.4 Návrhové obdobie  

 

Je to obdobie, za ktoré nesmie byť vozovka jednak zosilňovaná ani rekonštruovaná. Za 

zosílenie sa nepovažuje obnova obrusnej alebo ložnej vrstvy vozovky. Návrhové obdobie sa 

pri novo skonštruovaných vozovkách stanovuje na 25 rokov, pri dočasných vozovkách sa 

stanovuje na dobu ich používania. Celkové dopravné zaťaženie sa následne stanovuje 

násobením hodnoty TNVk počtom dní v návrhovom období. [ 3 ]     
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2.4.5 Vlastnosti a charakteristiky podložia 

 

Vlastnosti podložia vozovky sú závislé od druhu zeminy a od vodného režimu pri 

súdržných zeminách. Vlastnosti podložia sú ovplyvniteľné pomocou návrhu zemného telesa. 

Zemné teleso navrhujeme podľa ČSN 73 6133. Podklady pre návrh zemného telesa získame 

podrobným geotechnickým prieskumom podľa TP 76. Použitie vhodných a nevhodných 

zemín podľa ČSN 73 1002 do násypu ich zlepšením, vystužením alebo skonštruovaním 

jednotlivých vrstiev násypu rozhoduje výsledok ekonomického porovnania navrhnutých 

variant zemného telesa. Pokiaľ navrhneme zlepšenie alebo výmenu zeminy v podloží 

vozovky, dosiahneme tým zmenšenie hrúbky vozovky. [ 3 ] 

 Charakteristiky podložia vozovky podľa TP 76 : 

-  Zatriedenie zeminy podľa ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001 

- Namŕzavosť zeminy podľa ČSN 72 1002 alebo ju stanovíme skúškou podľa ČSN 72 

1191. 

- Vodný režim podložia podľa ČSN 73 6114 s úpravami vzťahu hĺbky 

premŕzania vozovky pre netuhé vozovky  dpr=0,05√lmd a kapilárna vzlínavosť, ktorá 

sa stanovuje podľa obrázku číslo 4: 
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Obr.4 Kapilárna vzlínavosť [ 3 ] 

 

Pomer únosnosti CBR podľa ČSN 72 1016 za optimálnej vlhkosti a po 4 dňoch 

uložených vo vode. 

 

    Tabuľka č.3 Hodnota CBR [ 3 ]: 

Trieda dopravného zaťaženia Spoľahlivosť stanovenia (%) 

VI, V 60 

IV, III 75 

S, I, II 87,5 

 

Hodnota CBR sa stanovuje v závislosti na vodnom režime v podloží pre: 

- Priaznivý ( difúzny )                                         CBRopt 

- Veľmi nepriaznivý ( Kapilárny )                       CBRsat 

- Nepriaznivý ( Pendulárny )                              CBRpen = CBRopt - 0,6(CBRopt – CBRsat ) 
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2.4.6 Klimatické podmienky  

 

Pre posúdenie účinkov mrazu na vozovku a podložie sa stanovuje charakteristická 

hodnota indexu mrazu podľa obrázku číslo 4. Táto charakteristická hodnota indexu mrazu sa 

dá presnejšie stanoviť z meteorologických staníc pre vyšetrovanú oblasť pre strednú dobu 

návratu 10 rokov. Návrhová teplota asfaltových vrstiev vozovky stanovuje na 15˚C. Táto 

teplota je väčšia ako priemerná teplota vzduchu. Pre presnejšiu analýzu účinkov zaťaženia 

môžeme použiť ďalšie hodnoty teplôt: 

- Priemerné sezónne teploty 

- Priemerné mesačné teploty 

- Maximálne, prípadne minimálne denné teploty [ 3 ]   

 

Obr.5 Návrhový charakteristický index mrazu [ 5 ] 
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3 Praktická časť 

 

 

3.1 Údaje a popis záujmového územia 

 

3.1.1 Poloha obce 

 

Obec Raková sa nachádza v Stredozápadných Kysuciach, v doline Horných Kysúc. Obec 

je obklopená Turzovskou vrchovinou, sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  

Beskýd s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s 

Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a 

Zákopčie. Obcou pretekajú rieka Kysuca a potoky Rakovka a Trstená. [ 8 ] 

 

Obr.6 Poloha obce [ 7 ] 
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3.1.2 Parametre územia vystupujúce v návrhu 

 

Tieto parametre boli zistené v blízkosti komunikácie ústnymi dotazmi u miestnych 

obyvateľov: 

 Geologické parametre – Územie sa nachádza vo flyšovom pásme. V blízkosti 

potoka Trstená bola do hĺbky 0,5 m zistená  skladba podložia: ornica do hĺbky 0,2 

m, štrkopiesok. Vo väčšej vzdialenosti od potoka bola zistená skladba podložia: 

ornica do hĺbky 0,2 m, spevnené úlomkovité horniny: ílovce, ílovité bridlice, 

pieskovce a zlepence. 

 Vodné režimy - Hladina podzemnej vody v okolí komunikácie bola zistená 

v hĺbke 8 m. S pribúdajúcou vzdialenosťou, smerom do kopcovitého terénu, rastie 

táto hladina až do hĺbky 3 m. Keďže pozdĺž komunikácie preteká potok Trstená, 

vyskytuje sa tu povrchová voda už pri hĺbke 0,7 m pod povrchom. 

 Klimatické podmienky – Obec sa zaraďuje do miernej klimatickej oblasti 

Slovenska. Priemerná denná teplota nameraná v obdobiach jún- august bola  

nameraná od 16,1 – 17,0 ˚C. Priemerná januárová hodnota – 5,5˚C. Vegetačné 

obdobie trvá približne 260 dní v roku. Vtedy je teplota väčšia ako 5˚C. Užšie 

vegetačné obdobie trvá približne 135 dni (pri teplote 10˚C a viac). 

Obec patrí medzi stredne vlhké lokality Slovenska, kde ročný priemer zrážok je 

od 800 – 900 mm. Snehová prikrývka na danom území býva do 50 cm a trvá 80 - 

100 dní. Mrazivých dní býva 120 - 150, zamračených 130 – 160 a jasných 40 - 50. 

Dominujúce smery vetrov sú zo severu (30%), z juhu (23%) a z juhozápadu 

(12%). Zvyšok tvoria iné vetry a bezvetrie. Priemerné ročné rýchlosti vetra sú 3 až 

5 m/sek. 

 Index mrazu – Pomocou vzťahu pre výpočet bola určená hĺbka premŕzania: 

dpr=0,05√lmd=0,05√ 700= 1,32 m 

Návrhový index mrazu pre danú lokalitu lmd=700˚C. 

 Kapilárna vzlínavosť – z dôvodu neznalosti podložia, bola stanovená kapilárna 

vzlínavosť  4 m , ktoré odpovedajú 70% obsahu veľkosti zŕn menších ako 0,02 

mm. [ 3 ] 
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3.2 Širšie vzťahy a objekty na komunikácií   

 

Komunikácia III. triedy Raková- Korcháň sa nachádza v katastrálnom území obce 

Raková, konkrétnej oblasti Korcháň. Tiahne sa údolím a je obklopená z časti zastavaným 

územím, ale taktiež kopcovitým terénom s prevažne smrekovým porastom. Komunikácia je 

na začiatku úseku v časti Raková- ÚNZ  napojená na komunikáciu II/478 smer Čadca a smer 

II/478 Makov- Česká republika. Koniec úseku sa nachádza v časti Raková, Trstená- 

Kubríková. V tejto časti obce nemá náveznosť na žiadnu ďalšiu komunikáciu. 

 

Obr.7 Situácia širších vzťahov komunikácie [ 7 ] 

 

Nachádzajú sa na nej objekty: 

 dva mostné v staničeniach, viď výkres č.1 

 19 priepustov v staničeniach, viď výkres č.1.  

 10 zastávok SAD v staničeniach, viď výkres č.1.  
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 Železničné priecestie bez svetelných signalizačných zariadení, označené zvislým 

dopravným značením, taktiež s vyznačením ochranného pásma pre železnice vo 

vzdialenosti 30 m od osi koľaje, viď výkres č.1.  

  Pozdĺž komunikácie preteká potok Trstená, na začiatku úseku rieka Kysuca.  

 

3.3 Kategória, trieda, funkčná skupina, priečne usporiadanie, predpokladaná 

konštrukcia komunikácie  

 

Jedná sa o komunikáciu III.triedy, so šírkou koruny 6,50 m a návrhovou rýchlosťou 50 

km/h. Celková dĺžka úseku je 6,4 km. Táto cesta patrí do špeciálnej kategórie na Slovensku 

označená ako C 6,50/50 . Dopravnou funkciou tejto cesty je pripájať časť obce Korcháň na 

cestnú sieť vyššieho významu. Ide teda o dopravu zdrojovú a cielenú. 

Z hľadiska priečneho usporiadania: počet jazdných pruhov 2 

      šírka jazdného pruhu  a = 2,50 m 

      šírka vodiaceho prúžku v = 0,25 m 

      šírka spevnenej krajnice c = 0,25 m 

      šírka nespevnenej krajnice: e = 0,25 m 

Presná konštrukcia vozovky na tejto komunikácií je neznáma, pretože neboli zachované 

žiadne záznamy, čo sa týka skladby vozovky.  

 

3.4 Súčasný stav komunikácie 

 

Táto komunikácia bola postavená v roku 1977. Tomu odpovedá aj súčasný stav, ktorý  

ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z dôvodu prekročenia životnosti skladby 

vozovky a veľkého opotrebenia krytu vozovky. 

Nenachádza sa tu žiadne vodorovné dopravné značenie.   
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Spôsob zimnej údržby  je z dôvodu chránenej krajinnej oblasti riešený štrkovým 

posypom. 

Prvá časť úseku o dĺžke 1,8 km je po výmene krytu vozovky. V tejto dĺžke bola najskôr 

vybudovaná kanalizácia. Pri výmene krytu bola odfrézovaná vrchná poškodená vrstva 

asfaltovej hmoty do hĺbky 50 mm. Po vyfrézovaní a očistení, bola podkladná vrstva ošetrená 

spevňujúcim penetračným náterom. Následne bola položená pomocou finišéru 50 mm hrubá 

vrstva asfaltovej zmesi a zhutnená vibračným valcom.  

Zvyšná časť úseku o dĺžke 4,6 km je stále v pôvodnom stave, doplnená množstvom 

lokálnych vysprávok.  

Nevyhovujúce na tomto úseku je odvodnenie komunikácie, pretože odvodňovacia 

priekopa popri ceste nebola nijako upravovaná a udržiavaná, preto došlo k jej zaneseniu. 

Touto príčinou sa dažďová voda z okolitého kopcovitého terénu dostáva na vozovku a do 

podložia.  

 

Obr.8 Zanesená odvodňovacia priekopa 

 

Jednou z príčin ohrozenia bezpečnosti premávky na komunikácií sú zastávky SAD. 

Zastávkové zálivy nemajú náležité rozmery z dôvodu nedostatku miesta, chýba nástupištná 

hrana. Zálivy sú zhotovené buď z bitúmenového krytu, alebo štrkovej vrstvy. Projekt zastávok 

nie je súčasťou tejto práce, riešia sa ako samostatný projekt.  
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Obr.9 Zastávka SAD z bitúmenového krytu  

 

Ďalším problémom je potok Trstená, ktorý preteká popri komunikácii. Potok nemá 

upravené koryto, a preto v určitých miestach dochádza k podmývaniu krajnice. Taktiež sa 

voda z potoka vyskytuje na priľahlých poliach, záhradách v hĺbke 0,7 m. Predpokladaný 

výskyt tejto vody je aj pri podloží komunikácie a zapríčiňuje rozpad krytu vozovky. 

 

3.5 Dopravné inžinierske údaje 

 

Na vyšetrovanej komunikácií nebol vyhotovený žiadny prieskum intenzity dopravy. Preto 

bol zhotovený prieskum podľa TP 189.  

Čas, kedy sa tento prieskum konal, bol od 14:00 do 16:00 hodiny. Do pracovných hárkov 

boli zaznačené jednotlivé počty vozidiel v 15 minútových intervaloch. Prebehlo sčítanie 

jednotlivých vozidiel, ktoré boli prenásobené prepočtovým koeficientom denných variácií. 

Tento koeficient bol stanovený podľa charakteru dopravy. Charakter dopravy pre 

komunikáciu bol určený ako hospodársky.  

Na úseku je vylúčená ťažká nákladná doprava.  
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Prieskum bol vyhotovený pre obidva smery. Charakter dopravy pre komunikáciu bol 

určený ako hospodársky. 

 

 Tabuľka č.4 Výpočet dennej intenzity dopravy [ 4 ] 

 

   

Id = Im,O * km,O + Im,M * km,M + Im,N * km,N + Im,A * km,A = 178*6,35+0*5,35+2*7,26+5*6,9 

Vypočítaná denná intenzita dopravy Id = 1179 voz/den. 

 

3.6 Pasportizácia porúch, zhodnotenie stavu komunikácie 

 

Pre potreby projektu bola komunikácia od staničenia 1,800 00 km, rozdelená do 46 

úsekov po sto metrov. Na jednotlivých úsekoch sa znázornili poruchy so staničeniami, viď 

výkres č.1. Neskôr sa zatriedili podľa TP 82.  Boli vyhotovené katalógové listy jednotlivých 

porúch, viď príloha č.1. 

Raková- Korcháň Dátum prieskumu:

III/487028

Deň v 

tyždni,mesiac, 

ročné obdobie:

Trstená Doba prieskumu:

1

2

3

4

O M N A S

5 Im [voz] 178 - 2 5 185

6 km,,d [-] 6,35 5,35 7,26 6,9 -

7 Id [voz/den] 1130 - 15 34,5 1179

druh vozidiel

Kategória a trieda komunikácie

Nedelný faktor -

Hospodársky

II - H

Intenzita dopravy za dobu prieskumu 

Prepočtový koeficient denných variacií

Denná intenzita dopravy 

Charakter dopravy

Skupina prepočtových koeficientov

Číslo 

komunikácie
Piatok,November, jesenné obdobie

Stanovisko: 14:00 - 16:00

Cesta III triedy

Miesto: 30.11.2012
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Obr.10 Graficky vyjadrené jednotlivé poruchy na celom úseku 

 

Tabuľka č.5 Percentuálne vyjadrenie jednotlivých porúch na celom úseku 

Graf pomeru porúch 

Pomer porúch na vozovke [%]: Porucha: 

21 A Sieťová porucha 

33 B Opotrebenie EKZ,EMK 

37 C Výtlky 

9 D Výspravky 

 

Podľa grafického a percentuálneho vyjadrenia jednotlivých porúch na celej komunikácií, 

majú najväčšie zastúpenie poruchy C Výtlky 37%.   

Ďalej boli vyjadrené jednotlivé plochy porúch k celkovej neporušenej ploche vozovky na 

komunikácií.    
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Obr.11 Grafické vyjadrenie jednotlivých porúch k neporušenej ploche komunikácie 

 

Tabuľka č.6 Percentuálne vyjadrenie jednotlivých porúch k neporušenej ploche 

komunikácie 

Graf jednotlivých porúch a neporušenej plochy vozovky 

Parameter: Pomer [%] 

Neporušená plocha 67 

A Sieťová porucha 7 

B Opotrebenie EKZ,EMK 11 

C Výtlky 12 

D Vysprávky 3 

 

Na vyšetrovanom úseku mali najväčšie percentuálne zastúpenie poruchy: 

C Výtlky, ktorých plocha bola vyrátaná na 3343,6 m
2
. 

Graf jednotlivých porúch a neporušenej plochy vozovky 

Neporušená plocha

A Sieťová porucha

B Opotrebenie EKZ,EMK

C Výtlky

D Výspravky
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Obr.12 najviac zastúpená porucha výtlkov 

 

B Opotrebenie EKZ, EMK, ktorých plocha bola vyrátaná na 3003,1 m
2
. 

 

Obr.13 Porucha opotrebenia EKZ,EMK 

 

A Sieťové poruchy, ktorých plocha bola vyrátaná na 1886,1 m
2
.  
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Obr.14 Sieťové poruchy 

 

D Vysprávky, ktorých plocha bola vyrátaná na 826,4 m
2
. 

 

Obr.15 Vysprávky 
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Všetky plochy porúch, ktoré sa vyskytovali na komunikácií, boli zrátané dohromady 

a percentuálne vyjadrené k celkovej neporušenej ploche.  

 

Obr.16 Grafické vyjadrenie sumy všetkých porúch k neporušenej ploche 

komunikácie 

 

Tabuľka č.7 Percentuálne vyjadrenie sumy všetkých porúch k neporušenej ploche 

komunikácie 

Graf porúch - Neporušená plocha vozovky 

Parameter: Plocha [m
2
] Pomer [%] 

Suma porúch 9059,3 33 

Celková neporušená plocha vozovky 18540,7 67 

 

Celková porušená plocha na úseku dlhom 4,6 km, bola vyrátaná na 9059,3 m
2
. Plocha 

neporušenej vozovky je 18540,7 m
2
. Na komunikácií tvoria všetky poruchy 33%  

z celkovej plochy 27 600 m
2
. 

 

Graf poruchy-neporušená plocha vozovky 

Suma porúch

Celková neporušená plocha

vozovky
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3.7 Návrh konštrukcie vozovky 

 

3.7.1 Limitujúce podmienky pre návrh rekonštrukcie 

 

 Návrh bežnej údržby, alebo údržby a opravy, bol urobený iba na základe 

posúdenia porúch vozovky. Pomocou zistenej plochy, percentom porušenia 

jednotlivých porúch (viď kapitola 2.6), návrhovej úrovne porušenia D1, tabuľkou 

č.8, či bude potrebná bežná údržba (až do klasifikačného stupňa č.3), alebo je 

potrebné urobiť údržbu a opravu (klasifikačného stupňa 4 a 5).  

 

Tabuľka č.8 Klasifikačné zatriedenie rozsahu skupín porúch vozoviek v závislosti na 

návrhovej úrovni porušenia [ 2 ] 
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- Opotrebenie EKZ, EMK – bola zaradená do straty asfaltového tmelu. 

Vyskytuje sa na vozovke o ploche 3003,1 m
2
 a percentuálnom zastúpení 11 %. 

Podľa tabuľky č.8 vyšla údržba a oprava 

- Výtlky - Vyskytujú sa na vozovke o ploche 3343,6 m
2
 a percentuálnom 

zastúpení 12 %. Podľa tabuľky č.8 vyšla údržba a oprava. 

- Vysprávky - Vyskytujú sa na vozovke o ploche 826,4 m
2 

a percentuálnom 

zastúpení 3 %. Podľa tabuľky č.8 vyšla bežná údržba. V dôsledku 

prekročenia životnosti a záručnej doby vozovky je vylúčené odstránenie 

porúch zhotoviteľom. 

- Sieťové trhliny - Vyskytujú sa na vozovke o ploche 1886,1 m
2 

a percentuálnom zastúpení 7 %. Podľa tabuľky č.8 pri výskyte tejto poruchy 

vedie k oprave zosílením, recykláciou a rekonštrukciou a je potrebný 

diagnostický prieskum. 

 V určitých úsekoch nemôžeme  navýšiť niveletu vzhľadom k okolitej 

infraštruktúre. Preto vylučujeme opravu zosílením v týchto úsekoch.  

 Neznalosť skladby súčasnej konštrukcie – možná prítomnosť PAU (nebezpečná 

látka obsiahnutá v dechtovom spojive - tmavá kvapalina získaná z organických 

látok a používaná na impregnáciu). Z tohto dôvodu je taktiež vylúčená recyklácia 

za tepla.  

 

3.7.2 Návrh skladby konštrukcie vozovky podľa TP 170 (Vstupné parametre pre 

návrh rekonštrukcie) 

 

 Podložie - neznáme, nebolo zhotovené žiadne meranie únosnosti, taktiež nebol 

k dispozícii žiadny inžiniersky geologický prieskum, z tohto  dôvodu bol zvolený: 

-  Typ podložia PIII.  

- Návrhový modul pružnosti 50 MPa. 

- Minimálny modul pretvárnosti 30 MPa. 

- Namŕzavosť podložia bola stanovená ako nebezpečne namŕzavá. [ 3 ]   
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 Vodný režim – na určenie požadovaného vodného režimu boli potrebné tieto 

parametre : 

- Hĺbka premŕzania dpr = 1,32 m. 

- Hladina podzemnej vody Hpv = 8 m. 

- Kapilárna vzlínavosť Hs = 4 m. 

S týmito hodnotami bol pomocou vzorcov vyrátaný druh vodného režimu:  

- Difúzny (priaznivý):  hpv   dpr + 2*hs  

 8  1,32 + 2*4 = 9,32  

Nepatrí do tohto vodného režimu.  

- Pendulárny (nepriaznivý):  dpr + hs  hpv   dpr + 2*hs  

1,32 + 4  8  1,32 + 2*4 

5,32  8  9,32 

 Patrí do tohto vodného režimu. 

-  Kapilárny (veľmi nepriaznivý): hpv   dpr + hs  

      8  1,32 + 4 = 5,32 

  Nepatrí do tohto vodného režimu. [ 3 ] 

Podľa výpočtu bol určený vodný režim ako pendulárny (nepriaznivý).  

 Dopravné zaťaženie – keďže nebolo uskutočnené žiadne celoštátne sčítanie dopravy 

na vyšetrovanej komunikácií, bola použitá denná intenzita dopravy, získaná 

z vlastného prieskumu, viď Kapitola 2.5. 

- Priemerná denná intenzita ťažkej nákladnej dopravy TNV0 

TNV0= 0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA 

TNV0= 0,1*1130 + 0,9*15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 35 + 0 = 162 vozidiel/deň. 

Ďalšie symboly priemernej dennej intenzity dopravy (vozidiel/deň):  

N1  ľahkých nákladných vozidiel (užitočná hmotnosť do 3 ton), 

N2  stredných nákladných vozidiel (užitočná hmotnosť 3-10 ton),  
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PN2  prívesy stredných nákladných vozidiel, vozidiel/deň,  

N3  ťažkých nákladných vozidiel (užitočná hmotnosť nad 10 ton),  

PN3  prívesov ťažkých nákladných vozidiel,  

NS  návesové súpravy,  

A  autobusy,  

PA  prívesy autobusov, [ 3 ] 

- Priemerná hodnota dennej intenzity dopravy TNVk v návrhovom období 

od roku 2012 do roku 2040. 

TNVk = 0,5*(δz + δk)*TNV0 

TNVk= 0,5*(1,09 + 1,40)*162 = 202 vozidiel/deň 

δz Súčiniteľ nárastu dopravy pre rok začiatku návrhového obdobia získané 

z CDB, interpoláciou. [ 6 ] 

δk Súčiniteľ nárastu dopravy pre rok konca návrhového obdobia získané 

z CDB. [ 6 ] 

Podľa TNVk bola stanovená trieda dopravného zaťaženia TDZ IV podľa tabuľky č.2.  

[ 3 ] 

 Určenie návrhovej úrovne porušenia – podľa tabuľky č.1, dopravného významu 

komunikácie a triedy dopravného zaťaženia bola určená návrhová úroveň porušenia 

D1. 

   

3.7.3 Varianta   A 

 

Na základe zhotovenej pasportizácie, vstupných parametroch  a stanovených limitujúcich 

podmienkach bol doporučený tento druh rekonštrukcie. 

 Poruchy spôsobené stratou hmoty, výtlkmi alebo ich kombináciou, avšak  bez 

prítomnosti trhlín (Problém je iba v obrusnej vrstve).  Je potrebné najskôr 

vyspraviť výtlky a potom urobiť položenie emulzného kalového zákrytu (EKZ), 

alebo emulzného koberca (EMK) na celú šírku komunikácie.  
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 U plôch s výskytom sieťových  trhlín je potrebné odobrať všetky vrstvy 

a položiť novo navrhnutú skladbu, ktorá bola zvolená podľa vstupných 

parametrov, viď obrázok 17. D1 – N – 3 zo skladbou: 

- ACO 11 40 mm 

- ACP 22 + 110 mm 

- ŠDA   200 mm 

- MZ  200 mm 

Celková hrúbka 550 mm. 

 

Obr.17 Skladba vozovky D1 – N – 3 (staré označenie) [ 3 ] 

 

3.7.4 Varianta  B 

 Poruchy spôsobené stratou hmoty, výtlkmi alebo ich kombináciou, avšak bez 

prítomnosti trhlín (tzn. Problém je iba v obrusnej vrstve) – je rovnaký ako u 

Varianty A.  

 U plôch s výskytom trhlín je možné urobiť recykláciu na mieste za studena. 

Rozpojením vozovky a premiešaním asfaltových a nestmelených vrstiev s 

cementom získame rovnorodý podklad v celej šírke vozovky. Na takto 

vybudovaný podklad sa položí podľa výpočtu TNVk  40 mm asfaltovej zmesi. 

Uvedené riešenia sú iba odporučenia z rady možných riešení.  Bude nutné, aby pri 

rekonštrukcii boli dodržané technologické podmienky pokládky (teplota a zrážky), kedy je 

možné garantovať kvalitu jednotlivých vrstiev. V prípade recyklácie za studena musíme brať 

ohľad na prítomnosť inžinierskych sieti a možnosť  navýšenia nivelety. Pokiaľ sa budú vrchné 
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asfaltové vrstvy odvážať, je potrebné s týmito materiálmi pracovať ako s nebezpečným 

odpadom, v prípade že nebude urobená skúška na obsah PAU. Vzhľadom k navrhnutým 

technológiám  bude nutné robiť opravu s vylúčením dopravy. Hoci sa jedná o jedinú súčasnú 

prístupovú cestu, v minulosti existovali ešte ďalšie staré furmanské poľné cesty. Z nich prvá 

spája Rakovú, časť Korcháň, so susednou dedinou  Milošová, časť Megoňky. Tento úsek je 

dlhý 3,1 km. Časť cesty je potiahnutá asfaltom, v ďalšej časti je skonštruovaná z panelov, 

zvyšná časť je poľná cesta so štrkovým povrchom. Preto bude potrebné vyspraviť túto časť 

štrkodrťou. Bude použitá, ako alternatívna dočasná cesta ,pre nevyhnutnú dopravu v časti 

dediny počas rekonštrukcie.  

 

Obr.18 Stará cesta spájajúca Rakovú - Korcháň a Milošovú – Megoňky [ 7 ] 

 

Druhá alternatívna cesta spája Rakovú – Kopčiská a susednú dedinu Olešná, časť Za 

Bahaňou. Dĺžka tejto cesty je 3,9 km. Pri rekonštrukcií komunikácie Raková - Korcháň bude 

potrebné čiastočne opraviť túto cestu, ktorá ju bude dočasne nahrádzať. Oprava tejto dočasnej 

cesty bude spravená zo štrkodrte. 
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Obr.19 Stará cesta spájajúca Rakovú – Kopčiská a susednú dedinu Olešná, časť Za 

Bahaňou [ 7 ] 

 

3.8 Zjednodušené ekonomické zhodnotenie variantu 

 

Ekonomické zhodnotenia boli vyhotovené pre obidve varianty, v programe 

BUILDpowerS, firmy RTS a.s. [ 9 ] 

Jednotlivé celky boli zaokrúhlené na celé stovky českých korún.  

Pre variantu A bol vytvorený položkový rozpočet, rekapitulácia nákladov, krycí list. 

Podrobný rozpočet jednotlivých prací je v prílohe č.4. Tento rozpočet zahrnuje skladbu novej 

konštrukcie vozovky a na určitých úsekov vyspravenie výtlkov.  
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Tabuľka č.9 Jednotlivé práce, položkový rozpočet [ 9 ] 

 

 

Tabuľka č.10 Rekapitulácia dielov bez DPH [ 9 ] 

 

P.č. Číslo položky Názov položky MJ množstvo cena / MJ celkom DPH cena s DPH

Diel:1 Zemné práce 8 180 300

1 113151213R00

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez 

prekážok, hrúbky 4 cm m2 20 400,00000 63 1 285 200 21,00 1 555 092

2 122402204R00

Odkopávky pre cesty v hornine 5 nad 

10000 m3 m3 12 444,00000 440 5 475 360 21,00 6 625 186

Diel:4 Vodorovné konštrukcie 1 612 100

3 451577877R00

Podklad pod dlažbu ze štrkopiesku 

hrúbky do 10 cm m2 1 380,00000 56 77 280 21,00 93 509

4 469381111R00

Stupeň príekopu z betónu C8/10, lôžko z 

kameňa ťaženého kus 100,00000 12 550 1 255 000 21,00 1 518 550

Diel:5 Komunikácia 27 906 100

5 561121114R00

Podklad z mechanicky zpevnenej zeminy 

hrúbky 30 cm m2 20 400,00000 41 836 400 21,00 1 012 044

6 564861111R00

Podklad zo štrkodrte po zhutnení hrúbky 

20 cm m2 20 400,00000 177 3 610 800 21,00 4 369 068

7 565171112R00

Podklad z obalovaného kameniva ACP 

22+, šírky do 3 m, hrúbky 11 cm m2 20 400,00000 616 12 566 400 21,00 15 205 344

8 572751112R00

Vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým 

betónom,1 km nad 10 t t 17,40000 3 583 62 344 21,00 75 436

9 573231111R00

Postrek živičný spojovací z emulzie 0,5-

0,7 kg/m2 m2 27 000,00000 8 216 000 21,00 261 360

10 577112113R00

Beton asfaltový ACO 11 S modifikovaný 

šírky do 3 m, hrúbky 4 cm m2 20 400,00000 247 5 038 800 21,00 6 096 948

11 579201111R00

Mikrokoberec - predter z emulzie s 

kamenivom m2 3 003,00000 43 129 129 21,00 156 246

12 579202114R00 Mikrokoberec EMK 0 - 11 mm m2 6 347,00000 95 602 965 21,00 729 588

Diel:91 Doplňujúce práce na komunikácii 601 100

13 915712111R00

Vodorovné značenie prúžkov šírky 25 cm 

striekaných farbou m 13 800,00000 36 496 800 21,00 601 128

Diel:93 Dokončovacie práce inžinierských stavieb 267 200

14 938902104R00

Čištenie priekopov šírky nad 40 cm, 

objem do 0,15 m3/m m 4 600,00000 48 220 800 21,00 267 168

23 062 900

496 800

220 800

6 760 600

1 332 300

Stavební díl Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 6 760 600,00

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 332 300,00

5 Komunikace HSV 23 062 900,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 496 800,00

93 Dokončovací práce inženýrských stavebHSV 220 800,00

CELKEM  OBJEKT 31 873 400,00



38 
 

 

Tabuľka č.11 Celková cena s DPH, krycí list [ 9 ] 

 

 

Pre variantu B bol vytvorený položkový rozpočet, rekapitulácia nákladov, krycí list. 

Podrobný rozpočet jednotlivých prací je v prílohe č.3. Tento rozpočet zahrňuje vyspravenie 

výtlkov a recykláciu asfaltovej zmesi, podkladnej vrstvy do hĺbky 10 cm. Následne budú 

vyfrézované vrstvy premiešanie s cementom a  spätné použitie tejto zmesi.   

Rozpočet 1 JKSO 

Objekt Názov objektu SKP 

487028 Merná jednotka

Stavba Názov stavby Počet jednotiek

487028 Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednávateľ
Dodavateľ Zákazkové číslo 
Rozpočtoval Počet listov

Rozpis ceny

Názov Celkom Kč

HSV 31 873 400,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedľajšie náklady 0,00

Ostatné náklady 0,00

Celkom 31 873 400,00

Vypracoval Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Meno : Meno : Meno :

Dátum : Dátum : Dátum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pre DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pre DPH 21 % 

DPH 21 % 

Zaokrúhlenie

CENA ZA OBJEKT CELKOM

Cesta III triedy Raková Korcháň

Cesta III triedy Raková Korcháň

Varianta A

0,00 CZK

6 671 511,00 CZK

38 544 900,00 CZK

-11,00 CZK

0,00 CZK

31 873 400,00 CZK
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Tabuľka č.12 Jednotlivé práce, položkový rozpočet [ 9 ] 

 

 

Tabuľka č.13 Rekapitulácia dielov bez DPH [ 9 ] 

 

P.č. Číslo položky Názov položky MJ množstvo cena / MJ celkom DPH cena s DPH

Diel:1 Zemné práce 2 739 900

1 122402203R00

Odkopávky pre cesty v hornine 5 do 

10000 m3 m3 2 040,00000 490 999 600 21,00 1 209 516

2 113151213R00

Frézovanie živičného krytu nad 500 m2, 

bez prekážok, hrúbky 4 cm m2 20 400,00000 62 1 264 800 21,00 1 530 408

Diel:4 Vodorovné konštrukcie 1 608 600

3 451577877R00

Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky 

do 10 cm m2 1 380,00000 56 77 280 21,00 93 509

4 469381111R00

Stupeň priekopu z betónu C8/10, lôžko z 

kameňa ťaženého kus 100,00000 12 521 1 252 100 21,00 1 515 041

Diel:5 Komunikácie 1 175 900

5 565310016R00

Podklad z asfaltového recyklátu po 

zhutneniu hrúbky 10 cm m2 20 400,00000 162 3 304 800 21,00 3 998 808

6 576111213R00

Koberec asfaltový mastix SMA 11 S 

(AKMS) do 3 m, 4 cm m2 20 400,00000 265 5 406 000 21,00 6 541 260

7 572751112R00

Vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým 

betónom, km nad 10 t t 17,40000 3 580 62 292 21,00 75 373

8 573231111R00

Postrek živičný spojovací z emulzie 0,5-0,7 

kg/m2 m2 27 000,00000 8 216 000 21,00 261 360

9 579201111R00

Mikrokoberec - predter z emulzie s 

kamenivom m2 3 003,00000 42 126 126 21,00 152 612

10 579202114R00 Mikrokoberec EMK 0 - 11 mm m2 6 347,00000 95 602 965 21,00 729 588

Diel:91 Doplňujúce práce na komunikácii 601 100

11 915712111R00

Vodorovné značenie pružkov šírky 25 cm 

striekané farbou m 13 800,00000 36 496 800 21,00 601 128

Diel:93 Dokončovacie práce inžinierských stavieb 267 200

12 938902104R00

Čištenie priekopov šírky nad 40 cm, objem 

do 0,15 m3/m m 4 600,00000 48 220 800 21,00 267 168

9 718 200

496 800

220 800

2 264 400

1 329 400

Stavebný diel Typ dílu Celkom Kč

1 Zemné práce HSV 2 264 400,00

4 Vodorovné konštrukcie HSV 1 329 400,00

5 Komunikácie HSV 9 718 200,00

91 Doplňujúce práce na komunikácii HSV 496 800,00

93 Dokončovacie práce inžinierských stavieb HSV 220 800,00

CELKOM  OBJEKT 14 029 600,00
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Tabuľka č.14 Celková cena s DPH, krycí list [ 9 ] 

 

 

Z jednotlivých variant rozpočtu vyplýva, že najvýhodnejšie z ekonomického hľadiska, 

bude použiť variantu B, recykláciu a opravy výtlkov.  

  

Rozpočet 2 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

487028 Marná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotiek

487028 Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednavateľ

Dodávateľ Zákazkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Názov Celkom Kč

HSV 14 029 600,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedľajšie náklady 0,00

Ostatné náklady 0,00

Celkom 14 029 600,00

Vypracoval Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Meno : Meno : Meno :

Dátum : Dátum : Dátum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pre DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pre DPH 21 % 

DPH 21 % 

Zaokrúhlenie

CENA ZA OBJEKT CELKOM

Cesta III triedy Raková Korcháň

Cesta III triedy Raková Korcháň

Varianta B

0,00 CZK

2 947 481,00 CZK

16 983 100,00 CZK

-6,16 CZK

0,00 CZK

14 035 625,16 CZK
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3.9 Posúdenie variantu podľa TP 170 

 

Skladba konštrukcie vozovky bola urobená podľa TP 170 a vyhovuje požiadavkám tejto 

normy. Na základe typu podložia, vodnom režime, indexu mrazu  a návrhovej úrovne 

porušenia, bola zistená minimálna hrúbka nenamŕzaných vrstiev vozovky 0,65 m.  

 

Tabuľka č.15 Potrebná minimálna hrúbka nenamŕzaných vrstiev netuhej vozovky aj 

z podložím u nenamŕzaných materiálov [ 3 ]  

 

 

Táto hrúbka musí byť dodržaná u všetkých vyššie navrhnutých variant rekonštrukcie. 

U varianty B – sieťových trhlín je potrebné u navrhnutej skladby  navýšiť hrúbku o 100 mm 

podľa potreby  buď u mechanicky spevnenej zemine, alebo u štrkodrte. Viď výkres č. 2  
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4 Záver a odporúčanie 

 

 

Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť vyhovujúcu technológiu opravy cesty III triedy 

v obci Raková, časti Korcháň.  

Bol zhotovený prieskum intenzity dennej dopravy podľa TP 189. Tento prieskum bol 

vykonaný v netypickom obdoby kvôli časovej tiesni. 

Po vyhotovení pasportizačných listov podľa TP 82, zatriedením, grafickým a 

percentuálnym znázornením  jednotlivých porúch vozovky, boli navrhnuté dve varianty 

riešenia opravy a rekonštrukcie.  

Pre jednotlivé varianty boli navrhnuté dve objazdné cesty.  

Varianty boli vyhotovené a posúdené podľa TP 170, s príslušnými návrhovými 

parametrami územia potrebnými pre výpočet skladby vozovky. 

Ekonomickým porovnaním týchto variant bola z finančného hľadiska vybratá varianta B 

recykláciu za studena. Dôvodom výberu tejto varianty bolo hlavne obmedzené finančné 

prostriedky na opravu tejto komunikácie. 

Výber tejto varianty je však iba odporúčanie. 

 Pri spracovaniu tejto bakalárskej práce, boli získané cenné skúsenosti, ktoré môžu byť 

neskôr použité v budúcej praxi.  
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