
Detail spevnenia  C1  - vyspravenie na 30% z celkovej plochy 1950,0 m²
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Detail spevnenia  C2  - plocha celkom 4720,0 m²

M 1 :10

výkop existujúcej zeminy premiešanej s kôrou tr.IV hr. 450 mm

vybrovaný betón C 25/30 hr. 200 mm vystužený sieťovinou
Ø 8 mm, oká 100 x 100 mm -30% z celkovej plochy

zhutnená štrkodrva fr. 0 ~ 63 mm  hr. 80 mm

zhutnené drvené kamenivo fr. 32 ~ 63 mm hr. 170 mm

2 x geotextília tatratex

urovnaný a zhutnený podklad - rastlý terén

existujúce spevnenie
obaľovaným kamenivom

existujúci podklad
z drveného kameniva

existujúce spevnenie premiešané
s kôrou a kamenivom vybrať
na hr. 450 mm plocha 4170 m²

nerovné okraje výtlkov
zarezať - celkom 100 m
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vybrovaný betón C 25/30 hr. 200 mm vystužený sieťovinou
Ø 8 mm, oká 100 x 100 mm -30% z celkovej plochy

zhutnená štrkodrva fr. 0 ~ 63 mm  hr. 80 mm

zhutnené drvené kamenivo fr. 32 ~ 63 mm hr. 170 mm

2 x geotextília tatratex

urovnaný a zhutnený podklad - rastlý terén

20
0

80
17

0

45
0

existujúce obaľované kamenivo
hr. 100 mm vybúrať na ploche 550 m²

existujúci zhutnený podklad z drveného
kameniva hr. 100 mm vybúrať na ploche 550 m²

existujúci podklad zo štrkopiesku hr. 250 mm
vybúrať na ploche 550 m²
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ESD  ROHOŽNÍK - SPEVNENÉ PLOCHY
- stavebné úpravy

LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66

WEISSOVÁ

SO - 03 spevnenie pkochy pri starej linke Baljer & Zembrod

D 3.2.03

ING. GRÉK

ING. GRÉK

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.
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