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Úvod: 

Projekt : DOPRAVNÁ BEZPEČNOSŤ 
 sa zaoberá potrebou zmeny a úpravy 

dopravného značenia v blízkosti športového 
areálu v obci Abrahám  a to najmä v mieste 

križovatky troch ciest ( K.č.P: C285/LV, 
C226/1/LV a C229 ObÚ Abrahám) , kde je 

situovaný hlavný východ zo športového areálu. 
V danom mieste sa nachádza neprehľadná 

zákruta a miesto zo zvýšeným výskotom 
chodcov , najmä detí. Súčasný stav dopravného 

značenia  nereflektuje na zvýšenú hustotu 
dopravy v danom mieste , preto je nutne obcou 

Abrahám, vypracovať a realizovať projekt na 
jeho úpravu a to v čo najkratšom čase. Tento 

dokument ponúka možnosti  vykonania a 
jednoduchú vizualizáciu nami navrhovaných 

zmien. Nie je smerodajný a záväzný! 



Nebezpečný úsek. 



Realizácia  
Navrhujeme projekt realizovať v dvoch etapách: 
ETAPA 1 : nástrek vodorovného značenia : stredové čiary 

a hranice križovatky , 2 x psychologická brzda v oboch 
smeroch, 1x prechod pre chodcov.  

Osadenie zvislého značenia a to : 
2x  prechod pre chodcov.(č:IP6) 
2x varovná tabula upozorňujúca na blízkosť športového 

areálu (variácia č:A34-IP30). 
2x Obmedzenie rýchlosti (č: P11/30km/h ) 
ETAPA 2 : nástrek vodorovného značenia :  
Pozdĺžne parkovanie a Šrafované ostrovčeky . 
Osadenie montovaného obrubníka:  
Osadenie zvislého značenia a to : 
1x prednosť protiidúcich vozidiel (č:P10) 
1x prednosť protiidúcich vozidiel (č:P11) 
1x prikázaný smer obchádzania (č:C6b) 
1x Parkovisko kolmé státie (č: IP13a) 
1x Parkovisko kolmé státie (č: IP13c) 
1xzákaz predbiehania  ( č:B25a) 
1x pozor chodci (č:A14) 
 
 
 



NAVRHOVANÉ  
ÚPRAVY  

Zvislé a vodorovné  
 Dopravné  
Značenie 

 



1. Začiatok Areálu na ceste z obce Pusté Úľany 
1x výstražná značka pozor chodci(č:A14) 
1x  varovná tabula upozorňujúca na blízkosť športového areálu 
(variácia č:A34-IP30) 
Rizikové miesto vzdialené cca 200 m 



2. Vedľa Areálu na ceste z obce Pusté Úľany 
1x  zákaz predbiehania ( B25a) 
1x  zníženie povolenej rýchlosti z 50km/h na 30km/h  
(č: P11/30km) 
Rizikové miesto vzdialené cca 100 m  



3. Hlavný vchod –východ z Areálu na ceste z obce Pusté 
Úľany 
Vodorovné značenie:  
 2x  stredová čiara plná, 2x stredová čiara prerušovaná, 2x 
psychologická brzda, 1x prechod pre chodcov, 3x 
ostrovček  šrafovaný, 6x parkovisko pozdĺžne,3x 
trojuholník daj prednosť v jazde 
Zvislé značenie : 
1x prechod pre chodcov.(č:IP6) 



4. Cesta z obce  na smer Pusté Úľany 
1x  varovná tabula upozorňujúca na blízkosť športového 
areálu (variácia č:A34-IP30 ) 
Rizikové miesto vzdialené cca 50 m 



5. Križovatka : riziková križovatka 
1x Obmedzenie rýchlosti  z 50km/h na 30km/h (č: 
P11/30km)  
1x prechod pre chodcov. .(č:IP6) 



Vybudovanie  
spomaľovacieho 

 Ostrovčeka 



6. Hlavný vchod –východ z Areálu na ceste z obce Pusté Úľany  
Ostrovček s pravej strany v smere do obce zasahujúci do JP 
cca2m 
Zvislé značenie : 
1x prednosť protiidúcich vozidiel (č:P10) 
1x smer obchádzania (č:C6b) 



6. Hlavný vchod –východ z Areálu na ceste z obce v smere na 
Pusté Úľany  
Ostrovček s pravej strany v smere  z obce zasahujúci do JP cca 
0,7m na zdôraznenie krajnice. 
Zvislé značenie : 
1x prednosť pred protiidúcim vozidlom (č:P11) 
1x Parkovisko kolmé státie (č: IP13a)  



Nákres ostrovčeka. 



Materiálové a finančné 
náklady celkom: 

 Názov materiálu ks Priemerná 
cena s Dph 

Spolu cena 
S Dph 

poznamka 

Značka kruhová 6x 36,00e 216,00e Priemer 500 

Značka štvorcová malá 4x 36,00e 144,00e 500x500 mm 

Značka štvorcová velka 2x 63,00e 126,00e 750x1000mm 

Značka trojuholník 1x 35,00e 35,00e 

Stĺpik trubka 3x 15,00e 45,00e 60x2500 mm 

Úchyt  značky 26x 2,80e 72,80e 

Betón vreckový 3x 5,00e 15,00e 

Farba biela cest. 
S2822   10kg 

6bal 74,00e 440,00e 

Riedidlo S6000 10l 28,00e 28,00e 

Vodiaci obrubník CZ09 
biely/červený. 

Cca 
10,56 

m 
24ks 

21,00e 504,00e Ks dĺžka 
440mm 

Kotviaci mat. k 
obrubníku 

20ks 3,00e 60,00e 

Sada  na malovanie 2x 4,00e 8,00e 

Spolu: 2489,80e 



Minimálna úprava 

2x tabula upozorňujúca na blízkosť športového 
areálu s úpravou rýchlosti 

2x vodorovné značenie 
psychologická brzda v 
oboch smeroch a 
stredovej čiary. 



Materiálne a Finančné 
Náklady 

 na  
minimálnu. úpravu 

Názov materiálu ks Priemerná 
cena s Dph 

Spolu cena 
S Dph 

poznamka 

Značka štvorcová velka 2x 63,00e 126,00e 750x1000mm 

Stĺpik trubka 1x 15,00e 15,00e 60x2500 mm 

Úchyt  značky 4x 3,00e 12,00e 

Betón vreckový 1x 5,00e 5,00e 

Farba biela cest. 
S2822   10kg 

2bal 74,00e 148,00e 

Riedidlo S6000 3l 8,00e 8,00e 

Sada  na malovanie 1x 4,00e 4,00e 

Spolu: 318,00e 



Financovanie  
-10% Ofk Abrahám-Hoste. 

-90% obec Abrahám a iné zdroje. 

Realizácia 
Svojpomocne  v čo najväčšej miere, 

podľa spôsobu financovania 
zabezpečia:  

Členovia  Ofk Abrahám-Hoste 

Pracovníci ObÚ Abrahám 

Projektová dokumentácia 
Z dôvodu zabezpečenia vymožiteľnosti 

zákona je dôležite aby projektovú 
dokumentáciu vyhotovil a schválil 

príslušný dopravný orgán. 

 

 


