
CHODNÍK PRE PEŠÍCH - VODOPRIEP.DLAŽBA

CHODNÍK PRE PEŠÍCH - MLAT

SPEVNENÁ PLOCHA - ASFALT, PÔVODNÁ

SPEVNENÁ PLOCHA - BETÓN

LEGENDA

SPEVNENÁ PLOCHA - ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

SPEVNENÁ PLOCHA - DLAŽBA

CHODNÍK PRE PEŠÍCH - DREVENÁ PALUBA
Povrch udusané kamenivo fr.0/4mm

Zatrávňovacia dlažba Premac ERBA, sivá 500x250mm, hr.80mm

Betónová eko dlažba  PREMAC SIKO, sivá (200x200mm) hr.80mm

Povrch drevená doska impregnovaná, hr.min.20mm

OBRUBNÍK / VODOPRIEPUSTNÁ DLAŽBA
Betónová dlažba Semmelrock Rettango kombi EKO, sivo-grafitová melírovaná
(200x200mm) hr.60mm

ŠTRKOVÁ PLOCHA
Riečny štrk fr.60/90mm, hr.min.150mm

BETÓNOVÝ ŽĽAB
Betónová priekopová tvárnica PREMAC TBM51-30

BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK
Parkový obrubník PREMAC s rovnou hranou 50x200x1000mm

BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK
Cestný obrubník PREMAC so skosením 150x260x1000mm

OCEĽOVÝ OBRUBNÍK
Oceľová samofixačná obruba PROZELEŇ 200x2000mm

GABION
Gabionový obklad existujúceho oporného múru

NAVRHOVANÝ STROM - LISTNATÝ

EXISTUJÚCI STROM - LISTNANTÝ

EXISTUJÚCI STROM - IHLIČNATÝ

LAVIČKA

SVAHOVANIE / VRSTEVNICE

OPLOTENIE VÝBEHU PRE PSY

REKONŠTRUKCIA MÚRIKA OKOLO AREÁLU

LAVICA TRÁM

SMETNÝ KÔŠ

OSVETLENIE STOŽIAROVÉ

lavičky atyp - psí park
lavičky atyp - amfiteáter

Oplotenie Dirickx AXIS (RAL 7035)

Lavička MMCITÉ EVL - EVO

Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK255
Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK155

STOJAN  NA BICYKLE
Stojan na bicykle MMCITÉ EVS-EVO

TRVALKOVÉ ZÁHONY

POBREŽNÉ TRVALKY

OKRASNÉ TRÁVY

INTENZÍVNA TRÁVNATÁ PLOCHA

PÔDOPOKRYVNÉ TRVALKY

ŽIVÝ PLOT

KAMENNÉ SCHODY
ŽULA, sivá 350x150x1000, hr.150mm

Betónová dlažba Semmelrock Rettango kombi EKO, sivo-grafitová melírovaná
(200x100, 200x200, 200x300cm) hr.60mm
CHODNÍK PRE PEŠÍCH - VODOPRIEP.DLAŽBA - zmena smeru pokládky
Betónová dlažba Semmelrock Rettango kombi EKO, sivo-grafitová melírovaná
(200x100, 200x200, 200x300cm) hr.60mm

EXTENZÍVNA TRÁVNATÁ PLOCHA

PLOŠNÁ VÝSADBA

Samostatný nosič vreciek pre psie exkrementy MMCITÉ VT510

Podzemné vedenie plynu SPP s ochranným pásmom 1m na každú stranu  od osi plynovodu

GULDAN ARCHITECTS

Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona  č. 185 / 2015 Z. z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré
sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela,
na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením diela) a iné.
Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť  reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného
pracovníka firmy.
Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku o BOZP v platnom znení (124 / 2006 Z.z.)
Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z podmienok aplikovateľných zákonov a nariadení a riadiť svoju činnosť v súlade
všatkých účastníkov stavebného konania.

Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie. Informácie na tomto výkrese slúžia k
objasneniu projektového riešenia. Dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby a jej súčasti. Nákres položky v technických listoch
výrobkov nenahrádza dielenskú dokumentáciu, ktorá je súčasťou dodávky výrobcu. Každé alternatívne riešenie je treba odsúhlasiť s hlavným projektantom a
architektom projektu.

Ing. Eugen Guldan, PhD.,
Langsfeldova 36, 811 04 Bratislava
tel.: +421 903 918 180
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POZNÁMKY

1 2 3 4 5 6 7 8ČEREŠŇOVÝ SAD - LEGIONÁRSKA

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

ČÍSLO A NÁZOV VÝKRESU:
Č. ČASTI

POZNÁMKY:
- Dokumentácia slúži výhradne na účely realizačného projektu.
- Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 383/1997 Z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a
predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred
akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. Tento výkres je majetkom projektanta,
nesmie byť použitý pre výstavbu, reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného
pracovníka spoločnosti.
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
- Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
- Výkresy nenahrádzajú dielenskú dokumentáciu a svojim rozsahom nenapĺňajú obsah dielenskej dokumentácie.
- Dodávateľ spracuje dielenskú dokumentáciu s vypracovaním príslušných detailov vo vzájomných konštrukčných súvislostiach a dá ju schváliť
generálnemu projektantovi.
- Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postupy výroby sú v kompetencii a na zodpovednosti dodávateľa.
- Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z podmienok aplikovateľných zákonov a nariadení a riadiť svoju
činnosť v súlade všetkých účastníkov stavebného konania.
- Dodávateľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
- Pred začatím výroby a osadením výrobkov je dodávateľ povinný rozmery prekontrolovať / zamerať na stavbe.
- Za statiku zámočníckych výrobkov zodpovedá dodávateľ.
- Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku o BOZP v platnom znení /374/1990 Z.z/
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zástavka MHD Legionárskanámestie SamaChalúpku

výbeh pre psov

systém vodozádržných kanálov

parkovanie
na chodníku

pamätník SamaChalúpku

systém vodozádržných kanálov

vstup Radlinského

vstup Račianske mýto

NOVÝ
EVANJELICKÝ
KOSTOL

ŠTUDENTSKÝ DOMOV
JURAJA HRONCA

R
AD

LI
N

SK
ÉH

O

LEGIONÁRSKA
vstup Legionárska vstup pre automobily

Legionárska

vstup Nový
evanjelický kostol

vstup Steinov
dvor

kontajner ŠD

kotol\a - angl.dvorec
vstup kotolňa ŠD

parkovisko

vjazd pre zásobovanie

terénna modelácia / amfiteáter

drevené plató

pämatník 100.výročia vzťahov
medzi Japonskom a Slovenskou republikou

mikronámestie Legionárska

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
PlaytopWalk s gumeným povrchom (hr.20mm, farba GREEN)

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
PlaytopWalk s gumeným povrchom (hr.20mm, farba NIKE GREEN)

Podzemné vedenie plynu SPP s ochranným pásmom 1m na každú stranu  od osi plynovodu
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