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K1 - kvetináč pre popínavky PP1 s vodiacimi lankami a pletivom - 8 ks
K2 - kvetináč pre popínavky PP2 s opornou drevenou mriežkou - 3 ks
K3 - kvetináč pre kry - 5 ks

PP - popínavky/trvalky stálozelené + opadavé, SPOLU: 201 ks
PP1 Hedera helix ´Goldchild´ (Brečtan popínavý ´Zlaté dieťa´) - 38 ks
PP2 Hedera helix ´Thorndale´ - Brečtan popínavý ´Thorndale´ - 12 ks
PP3 Clematis ‚Julka‘ – Plamienok ‚Julka‘ - 22 ks
PP4 Rubus idaeus ´Glen Fyne´ - Malina červená beztŕňová ´Glen Fyne´ - 27 ks
PP5 Parthenocissus quinq. ´Engelmannii´ - Pavinič päťlaločný ´E. - 2 ks
PP6 Hydrangea Petiolaris - Hortenzia popínavá - 41 ks
PP7 Hedera helix ´Atropurpuea´ - Brečtan popínavý ´Atropurpuea´ - 59 ks

PL - palety na múrik - 6 ks
LP - lavičky paletové, SPOLU: 5 ks

D

C

K - nové drevené kvetináče, SPOLU: 16 ks

KS1 - paletová konštrukcia jednoduchá (počet paliet - 5 ks) - 3 ks
KS2 - paletová konštrukcia zdvojená (počet paliet - 8 ks + drevený záklop) - 2 ks

B-B´
B

PDI 1 - hojdačka pre 1 dieťa na pružine - pes - 1 ks
PDI 2 - hojdačka pre 2 deti na pružine - myšky - 1ks

LPr - lavička paletová ružová (počet paliet 5 ks) - 1 ks
LPk - lavička paletová koreninová (počet paliet 5 ks) - 1 ks
LPb - lavička paletová bylinková (počet paliet 5 ks) - 1 ks
LPm - lavička paletová mätová (počet paliet 5 ks) - 1 ks
LPdo - lavička paletová drobné ovocie (počet paliet 5 ks) - 1 ks

LPdo

LPm
hracia plocha
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GS - nové gabiónové sedenie (1 set = 1 stôl + 4 stoličky), SPOLU: 3 sety (3 ks stôl, 12 ks stolička)
FL - nové drevené fotánové lavičky - 4 ks
HH - nové hotely pre hmyz (HH1 až HH3), SPOLU: 3 ks
PDI - nové prvky detského ihriska, SPOLU: 2 ks

ST - skulptúra - existujúci tehlovo-betónový stĺp, výška cca 9,0 - 10,0 m
KR - kry: Amelanchier alnifolia ´Sleyt - Muchovník jelšolistý ´Sleyt´ - 10 ks
KS - komunitné sadenie, SPOLU: 5 ks
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M1 až M6 - existujúce múriky
GL - nové gabiónové lavičky, SPOLU: 13 ks
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Z1 až Z11 - nové kvitnúce záhony na úrovni P.T. = U.T. = 158,50 m.n.m.
- rozmery záhonov navrhnuté v násobkoch veľkosti exist. dlažby cca 300/300 mm + špára cca 10 mm !!!
- skladba, výsadbový plán, počet rastlín, plôch a objemov záhonov Z1 až Z11 - výkres č. AS 06
S1 až S3 - nová vysoká zeleň na úrovni P.T. = U.T. = 158,50 m.n.m., SPOLU: 4 ks
S1 - Crataegus monogyna ´Stricta´ (Hloh jednosemenný ´Stricta´) - 1 ks
S2 - Pyrus calleryana Chanticleer (Hruška ozdobná Chanticleer) - 1 ks
S3 - Acer rubrum October Glory (Javor červený October Glory) - 2 ks
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GL1 - gabiónová lavička bez operadla - 4 ks
GL2 - gabiónová lavička s operadlom - 9 ks
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Všetky ostatné detaily a rozmery uvedené v Súhrnnej správe a výkresoch!
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previsnutá časť stropnej dosky

ZJ

LČ - letná čitáreň paletová (viď výkres č. AS 08) - 1 ks
WP - Waste point - Odpadový bod (spolu 4 nádoby na triedený odpad) - 2 ks
WP - Water point - Vodný bod (záhradný hydrant + prípojka - viď PD ZTI) - 1 ks
Š1 - existujúca vodovodná šachta - 1 ks
PF - picia fontánka (napojená do exist. strojovne fontány, realizuje GIB) - 1 ks
ZJ - zasakovacia jama (viď výkres č. AS 05) - 1 ks
CH - chodník (nové teleso chodníka, viď výkres č. AS 05) - 1 ks
pôdopokryvné kvety Vinca minor (biela - 40 ks, ružová - 35 ks, modro-fialová - 35 ks), SPOLU: 110 ks
skalkový kameň - 60 ks
vrstvený vápenec (šlapáky), hr. 5-8 cm, 500 - 700/300 - 350mm - 165 ks
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ŠCH - šachovnica (nakreslená na dlažbe) - 1 ks
PP - ping pongový stôl exteriérový (aj s hracou plochou) - 1 ks
SV - exteriérové záhradné solárne osvetlenie - 6 ks

hranica medzi stropom (terasou) a
previsnutou časťou stropnej dosky

existujúce zábradlie (betónové)
havaríjny stav - nie je možné začleniť do riešenej plochy

23 814

POZNÁMKY - dôležité:
pred začatím stavby a zadaním do výroby všetko premerať !!!
návrh rozmerov záhonov určený podľa veľkosti dlažby cca 300/300 mm + špára cca 10 mm - jednotlivé vzdialenosti a veľkosti záhonov a pod. - premerať!
plocha dlažby - na mnohých miestach poškodenie, rovnomernosť uloženia v horizontálnom a vertikálnom smere - nejednotná!
existujúca dlažba pod navrhnutými záhonmi a pod. - odoberať šetrne - použiť na výmenu za poškodenú dlažbu na najfrekventovanejších miestach dľa určenia autorského dozora!
existujúca plocha previsnutej stropnej dosky obchodných prevádzok pod námestím - stavebné poruchy - nezaťažovať, existujúce betónové východné zábradlie - havríjny stav - nie je možné začleniť do riešenej plochy - NEOPIERAŤ sa počas realizácie!
existujúca plocha stropnej dosky (vyznačená) obchodných prevádzok pod námestím - nezaťažovať svojvoľnou zmenou projektu, nosnosť obemedzená na qk = 4,0 kN/m2, podľa Statického posudku zo dňa 09/2019 - príloha k Súhrnnej správe.
existujúca plocha námestia - riešená plocha, vykazuje stavebné poruchy, majetkovo-právne nevysporiadania a poškodenia - striktne sa držať projektu a Súhrnnej správy - čítať !!!
po ukončení prác celú dlažbu zvrchu vyčistiť nízkotlakovým rýchlym umývaním Aqua Cleaner C300 a opatriť impregnačným nano-minerálnym náterom
existujúce odvodňovacie rigoly (3 ks) vyčistiť po celej ich dĺžke spolu: 136,00 m (136,00 m x 0,30 m = 40,8 m2)

PO - plocha obnovy = 142,40 m2
v prípade možnosti odobratia existujúcej dlažby vo vyznačenej ploche bez ich poškodenia (urobiť test - pod dozorom autora projektu) je nutné predmetnú plochu vyspádovať smerom od objektu k existujúcemu žľabu:
1. dlažbu zvrchu očistiť nízkotlakovým rýchlym umývaním Aqua Cleaner C300, odobratie dlažby, odkrytú plochu betónu očistiť,
2. po celej dĺžke objektu, okrem plochy pred vchodom, opatriť extrudovaným polystyrénom EXP hr. 20 mm, h = 80 mm (dĺ. = 32,0 m) - dilatácia, plochu vyspádovať suchým betónom smerom k existujúcemu
odvodňovaciemu žľabu v spáde 2% k ostatnej ploche dlažby na kóte 0,000, t.j. 60 mm na výšku pri objekte (4,272 m3), vybrantú dlažbu lepiť exteriérovým stavebným lepidlom pre veľmi namáhané plochy
do tenkého maltového lôžka, špáry ponechať v pôvodných šírkach (cca 10 mm), vyšpárovať vodonepriepustnou maltou na suché špárovanie (sivá farba),
3. dlažbu opatriť transparentným impregnačným nano-minerálnym náterom.
V prípade nemožnosti šetrného odstránenia existujúcej dlažby, povrch očistiť podľa bodu 1 a opatriť náterom podľa bodu 3.
Pri všetkom DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP!

Autor projektu NEPREBERÁ zodpovednosť za nedodržanie uvedených obmedzení, opatrení a konštrukčných riešení v POZNÁMKACH a v celom projekte so Súhrnnou správou!
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NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO PODĽA ZÁKONA Č. 618/2003 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. ŽIADNA ČASŤ TEJTO
DOKUMENTÁCIE SA NESMIE KOPÍROVAŤ, UKLADAŤ DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ALEBO ROZŠIROVAŤ AKÝMKOĽVEK INÝM SPOSOBOM, ELEKTRONICKY,
MECHANICKY, FOTOGRAFICKY ALEBO INAK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU AUTORA.

katastrálne územie: Karlova Ves, parcelné čísla: 2-4381/6, 2-4382, 2-4383/13, 2-4383/6, 2-4383/5, 2-4383/13, 24387/1, 2-4382, 2-4383/4, 2-4383/1, 2-4384/2, 2-4384/3, 2-4385/1, 2-4356/1,2-4388

Gabiónové lavičky, cédrové kvetináče, kry, fontánka na pitie - skala

Sedenie na fontáne

Záhony, nová vysoká zeleň

Paletové exteriérové prvky

Nočné osvetlenie záhradné

Gabiónový nábytok

Exteriérový ping-pong stôl

Komunitné sadenie 1 a 2

Paletové lavičky: bylinky, mätová a drobné ovocie

... bylinková, koreninová, kreslená exteriérová šachovnica

Pohľad z obytného domu

Paletové exteriérové prvky – vtáčí pohľad

Komunitné sadenie 2

Komunitné sadenie 1 a 2

Komunitné sadenie 1 a 2, letná čitáreň, paletové lavičky

Letná čitáreň

... so zelenou strechou

Vchod B

Pohľad na stanu D

Sedenie vo vnútri na lavičkách

Vchod C

Vchod A

Green Waste Point – zelené miesto na triedený odpad (bio, komunálny, plast,
papier)

Existujúca lávka – dole chodník

Paletová zóna, osvetlenie záhradné, záhony, sedenie na fontáne

Paletová zóna

Záhony a osvetlenie

Záhony

Vtáčí pohľad

Chodník

Water point – gabiónový vodovod

Chodník – vrstvený pieskovec, ozdobná skalka, pôdopokryvné rastliny

Vrstvený pieskovec, pôdopokryvné rastliny, ozdobné skalky, vsaky

Zelená stena, gabiónové lavičky, záhon

Zánony, gabiónové lavičky, nová vysoká zeleň, zelená stena

Hotely pre hmyz, zelené existujúce múriky

Prvky detského ihriska

Revitalizácia verejného priestranstva - Jurigovo nám., BA - K. Ves v rámci realizácie projektu DELIVER
Projekt stavby
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Revitalizácia verejného priestranstva - Jurigovo nám., BA - K. Ves v rámci realizácie projektu DELIVER
Projekt stavby

Úvod
Projektová dokumentácia rieši návrh novej prípojky vody pre zavlažovanie revitalizovaného
Jurigovho námestia, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.

Prípojka vody
Prípojka vody bude napojená na existujúcu vodovodnú prípojku v existujúcej vodomerovej
šachte. Presné rozmery a dimenzie neboli počas spracovania projektu známe, preto sa vychádzalo
z predpokladov a údajov, ktoré sa podarilo získať počas obhliadky priamo na mieste.
Z dôvodu stiesnených pomerov v existujúcej šachte bude potrebné existujúcu vodomerovú
zostavu odstrániť a nahradiť kompaktnejšou so závitovými spojmi. Výmena bude spočívať
v odstránení existujúceho prírubového uzáveru a vodomeru a nahradením za závitové. Pred uzáver sa
osadí T-kus pre samostatnú prípojku na zavlažovanie. Na novej prípojke bude osadený uzáver,
fakturačný vodomer na meranie spotreby vody a uzáver s vypúšťaním z dôvodu potreby v zimnom
období prípojku vypúšťať.
Prestup potrubia cez existujúcu stenu šachty bude zabezpečený cez vyvŕtaný otvor Ø50 mm.
Po osadení potrubia bude medzipriestor vodotesne utesní.
Za vodomerovou šachtou bude pokračovať prípojka vody smerom ku gabionovéhu
záhradnému ventilu.

Gabionový záhradný ventil
Zabezpečenie vody na polievanie bude z gabionového záhradného ventilu. Rozmery
gabionového koša sú 160x160x900mm. Kôš je osadený na oceľovej platni. V strede platne bude
vyvŕtaný otvor na prechod vodovodného potrubie HDPE d32x3,0mm.
Gabionový ventil s košom bude kotvený do betónového základu 4x mechanickými kotvami do
betónu 10/160 mm.
Betónový základ z betónu C20/25 bude mať rozmery 260x260x500mm s vystužením KARI
sieťou 150x150x8 mm.
Betónový základobude zriadený na štrkovom podkladnom lôžku fr. 8-16mm, hrúbky 100 mm.

Konštrukčné riešenie stavby
Prípravné práce
Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich
blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto inžinierskych sietí.

Výkop ryhy
Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých známych
podzemných vedení, prípadne inžinierskych sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi
spracovaním projektu a začiatkom výstavby. Až po ich polohovom a výškovom vytýčení možno
pristúpiť k začatiu výkopových prác.
Hladina podzemnej vody je predpokladaná na úrovni nižšej ako kóta dna ryhy. V období
dažďov sa hladina podzemnej vody môže zvýšiť, preto počas realizácie stavby je potrebné byť
pripravený na opatrenia pre zníženie hladiny podzemnej vody. V prípade výskytu podzemnej vody vo
výkope sa na dne ryhy zriadi drenážne potrubie DN80 v drvenom kamenive, ktorým bude podzemná
voda odtekať do provizórnej čerpacej studne zriadenej zo šachtových skruží, odkiaľ sa bude
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prečerpávať. Zriadenie drenáže odsúhlasuje stavebný dozor investora. Čerpaná voda bude
prečerpávaná do dažďovej kanalizácie resp. na miesta, ktoré si zhotoviteľ dohodne s mestom.
Odstránenie ornice
Trasa prípojky je v intraviláne, preto nedôjde k žiadnemu zásahu do poľnohospodárskej pôdy.
Výkop ryhy
Ryha pre potrubie sa zrealizuje v šírke 1,0 m. Pri hĺbkach výkopov nad 1,0 m treba použiť
záťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím (pažiace
boxy). Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh druhu paženia a zabezpečenia výkopov. Jednotlivé diely sa
spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ryhy. Vyťahovanie boxov sa deje tiež postupne pri súčasnom
zasypávaní a hutnení zásypu.
Výkopová zemina sa bude ukladať na medziskládke, ktorá sa určí po dohode medzi
investorom a zhotoviteľom. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste križovania ostatných
inžinierskych sietí sa bude prevádzať ručne. Podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ryhe, je nutné
zabezpečiť podoprením, resp. vyviazaním.
Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu vysokej hladiny podzemnej vody
počas výkopových prác zriadi sa v dne ryhy drenáž z drenážnej rúry min. DN 80, za účelom odvedenia
vody do čerpacej jamy. Čerpacia jama sa vytvorí z betónovej skruže na konci realizovaného úseku.
Drenáž plní funkciu iba počas výstavby.
Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím
a náležitým označením a osvetlením. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením.
Po ukončení zásypu ryhy sa vykoná spätná úprava poškodených povrchov komunikácií a
spevnených plôch v súlade s vyjadreniami od ich správcov. Prebytočný výkopok sa odvezie na riadenú
skládku odpadov.

Lôžko
Lôžko pre vodovodné potrubia sa navrhuje z piesku, resp. je možné použiť v prípade
vhodnosti vykopanú zeminu, hrúbka lôžka je 150 mm.

Potrubia
Prípojka vody je navrhnutá výkopovou metódou z HDPE potrubia d32x3,0 mm, PN16, PE100,
SDR11, dĺžky 22,0 m.

Montážne práce
Potrubie má byť určené pre pitnú vodu, chemicky odolné do stupňa znečistenia, ktoré
nepôsobí agresívne do teploty 60°C.
Montáž potrubia vykonávajú len pracovníci poučení, vyškolení a zapracovaní. Pred ukladaním
potrubia je nutné materiál starostlivo skontrolovať, potrubie musí byť čisté.
Skladovanie rúr musí byť na rovnom mieste a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. Rúry sa
nesmú zhadzovať a inak mechanický namáhať aby nedošlo k poškodeniu ich povrchov. So zníženou
teplotou sa zvyšuje krehkosť potrubia. Pri skladovaní rúr a tvaroviek dodržiavať STN 64 0090.
Pri skladovaní a montáži potrubia a tvaroviek dodržiavať podmienky výrobcu.
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Skúšky tesnosti a tlakové skúšky
Tlaková skúška vodovodného potrubia sa bude vykonávať podľa STN EN 805 „Vodárenstvo –
Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“. Tlaková skúška vodovodného potrubia sa
bude vykonávať v 100%-nom rozsahu.
Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní tlakových skúšok. Zápisy
o skúškach budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho protokolu.
Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša zhotoviteľ.

Obsyp potrubia a zásyp ryhy
Obsyp potrubia plní okrem statickej funkcie aj funkciu ochrannú a preto sa má robiť
bezprostredne po zmontovaní potrubia a odskúšaní vodotesnosti.
Obsyp bude realizovaný vhodným výkopovým materiálom ukladaním rovnomerne po
obidvoch stranách po vrstvách najviac 150 mm vysokých dokonale zhutnených na 96% PS. Najprv sa
zrealizuje bočný obsyp bez dutín a potom sa prevedie obsyp do výšky 30 cm nad potrubie.
Zhutňovanie sa robí ručne alebo pomocou ľahkých vibračných dosiek. Zhutňovanie obsypu priamo
nad potrubím je zakázané! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia.
Zásyp ryhy pod konštrukčnú vrstvu komunikácie sa zrealizuje vhodným vykopaným
materiálom bez ílovitých a hlinitých prímesí zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného
zásypu, jednotlivých vrstiev sa robí po celej šírke ryhy rovnomerne. Ďalšie zhutňovacie zariadenie sa
môže použiť až pri výške zásypu 1,0 m nad vrcholom potrubia. Zásyp zamrznutou zeminou je
neprípustný. Zásyp bude ukončený 1,0 m pod konštrukčnou vrstvou vozovky. Ďalší zásyp bude
zrealizovaný hutnenou štrkodrvou na 96% PS.
Zeminu je vhodné mierne zvlhčiť. Požadovaná celková hrúbka vrstvy priamo nad potrubím
pred začiatkom mechanického zhutňovania závisí na druhu zhutňovacieho zariadenia. Voľba
zhutňovacieho zariadenia (stroja), počet zhutňovacích cyklov a hrúbka zhutňovanej vrstvy musí byť v
súlade so zhutňovaným materiálom a ukladaným potrubím. Do výšky 1,0 m nad vrcholom potrubia sa
používajú ľahké vibračné stroje s hmotnosťou do 60 kg, prípadne stroje s výbušným motorom nad
100 kg. Po dosiahnutí tejto výšky je možné použiť i ťažších zhutňovacích mechanizmov.
Paženie ryhy odstraňovať s postupujúcou zasypávkou.
Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí za
účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok
únik vody do okolitého terénu.
Po ukončení zásypu ryhy sa vykoná spätná úprava poškodených povrchov komunikácií
a spevnených plôch (v súlade s vyjadreniami od ich správcov k SP), resp. zahumusovanie
a zatrávnenie narušenej nespevnenej plochy.

Demolácie
V projekte sa neuvažuje s búracími prácami.

Križovanie existujúcich vedení a objektov
Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať súvisiace
články STN 73 6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich
podzemných vedení priamo v teréne za účasti ich správcov.
Pri križovaní s podzemnými vedeniami, ako aj v súbehu s nimi, je potrebné rešpektovať ich
ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení.
Pri križovaní kanalizácie a v tesnej blízkosti kanalizačných šachiet je potrebné realizovať výkop
ručne, aby nedošlo k poškodeniu kanalizácie.
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Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo
zabezpečiť vypnutie el. vedenia, prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy.
Zhotoviteľ si overí presnú polohu existujúcich zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stavebné práce
alebo byť nimi dotknuté (ovplyvnené). Výkopové práce v blízkosti vedení budú vykonávané ručným
spôsobom. Kopané sondy budú realizované ručným spôsobom.
Všetky značkovacie farby používané pre dočasné označenie inžinierskych sietí budú mať
krátkodobú trvanlivosť, budú bezolovnaté, biologicky odbúrateľné a budú špecifikované, ako farby,
ktoré v bežnej prevádzke vymiznú približne za 10 týždňov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pre
realizáciu zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo
vodohospodárskych objektoch a práce vykonávať v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení
neskorších predpisov.
Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z
dokladovej časti projektu. Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i
nadzemné vedenia, ktoré je potrebné pred zahájením zemných prác vytýčiť. Pred začatím akejkoľvek
rizikovej činnosti uvedenej vyššie musí Zhotoviteľ predložiť Bezpečnostné/Metodické prehlásenie na
schválenie Stavebnému dozoru a práce môže začať iba po obdržaní písomného súhlasu. Všetci
zamestnanci musia byť pred začatím prác preukázateľným spôsobom oboznámení v súlade § 7
zákona č. 124/2006 Z. z. a pri výkone prác musia byť pod adekvátnym dozorom.

Zabezpečenie staveniska
Organizačné zabezpečenie Staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením
vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci v znení
neskorších predpisov.
Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Výška plotu v zastavanom území musí
byť min. 1.8 m. Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú
dvojtyčovým zábradlím do výšky 1.1 m alebo iným spôsobom schváleným SD. Čelo oplotenia
zasahujúceho do verejných komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci
osvetlené výstražným červeným svetlom a potom každých 50 m.
Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu
organizácie dopravy a dopravného značenia. Tam, kde z dôvodu Prác vyvstane potreba dočasného
uzatvorenia úseku existujúcej cestnej komunikácie, chodníka alebo dôjde k obmedzeniu premávky
alebo uzávierky, Zhotoviteľ zabezpečí a bude udržiavať obchádzku predmetného úseku.
Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný v zmysle Zákona 135/1967 Z.z. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení Zákona 55/1984 Z.z. za udržiavanie všetkých spevnených povrchov v čistom
stave. Na cestných komunikáciách nie je dovolené skladovať žiadny prebytočný alebo iný materiál.
Všetky vchody do budov a vjazdy na nehnuteľnosti budú počas výkopových prác premostené
kovovými platňami min. hr. 25 mm s dostatočnou nosnosťou. Aspoň jeden chodník bude vždy voľný.
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Zabezpečenie výkopov
Ryha pre vodovod obyčajne zasahuje do hĺbok 3,0 až 3,5 m. Z toho dôvodu treba zabezpečiť
steny výkopov pažením podľa STN 73 3050 a v zmysle platných predpisov o bezpečnosti práce.
Zhotoviteľ zaistí paženie stien výkopov všade tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti
práce a stability stien a okolia alebo určené SD. Zvislé steny ručných výkopov sa musia zabezpečiť
proti zavaleniu pri hĺbke väčšej ako 1.2 m v zastavanom území a 1.5 m v nezastavanom území. Pri
strojovom hĺbení sú vhodné prenosné tabuľové pažiace systémy (pažiace boxy). V nesúdržných
zeminách alebo zeminách s vysokou hladinou podzemnej vody sa ryhy musia zabezpečiť aj pri
menších hĺbkach a to záťažným pažením. V prípade väčších hĺbok alebo nepriaznivých geologických
pomerov sa použijú štetovnicové steny. Ich použitie môže vo výnimočných prípadoch (bezpečnosť
prác) nariadiť aj SD.
Paženie musí byť navrhnuté tak, aby zaisťovalo bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov,
zabránilo poklesu okolitého územia, znemožnilo zosúvanie stien výkopov a aby zabránilo ohrozeniu
stability hotových alebo budovaných objektov v susedstve.
Zhotoviteľ je zodpovedný za konkrétny návrh druhu paženia a zabezpečenia výkopov.
Zabezpečenie výkopov za každých okolností však musí zodpovedať spôsobu vykonávania prác, hĺbke
ryhy, druhu zeminy, blízkosti susedných objektov, výskytu HPV a inžinierskych sietí v ryhe,
bezpečnostným predpisom a technologickým pravidlám. Návrh paženia pre rôzne typy prác musí byť
obsiahnutý v dokumentácii Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ prispôsobí technologický postup použitia mechanizmov, paženia a samotného
vykonávania daným miestnym podmienkam. Prípadne prijme potrebné opatrenia pre statické
zaistenie okolitých objektov. Za všetky škody a následky škôd spôsobené nedostatočným statickým
zaistením zodpovedá Zhotoviteľ.
Výkopy musia byť udržiavané v suchom stave bez trvalej hladiny vody bez ohľadu na zdroj
vody, aby sa budovy mohli zakladať, resp. potrubia mohli klásť v suchých podmienkach. Spôsob
odvodnenia stavebných jám a rýh bude odsúhlasený stavebným dozorom. V prípade nutnosti čerpať
podzemnú vodu pri výkopových prácach bude súčasťou prác aj prejednanie a zaistenie povolení na
túto manipuláciu s podzemnou vodou s príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami hájacimi
verejné záujmy.

Stroje a strojné zariadenia
Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým
stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na
ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé.
Použitie strojov a zariadení musí byť v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu, ktoré spolu s
prevádzkovým denníkom musia byť vždy uložené na určenom mieste.
Stroje a zariadenia môže obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov s príslušnou odbornou
spôsobilosťou. Obsluha strojov a zariadení musí byť najmenej 1x za 2 roky preškolená a preskúšaná z
predpisov bezpečnosti práce. Každý stroj obsluhuje len 1 pracovník, ak to nie je určené inak.
Stroje môže spustiť do prevádzky len obsluha riadne vyškolená a preskúšaná. Pred spustením
do prevádzky treba skontrolovať, či stroj alebo strojné zariadenie je spôsobilé na prevádzku, či je
vybavené príslušnými prevádzkovými dokladmi, evidenčným číslom a ostatnými záležitosťami
vyplývajúcimi z príslušných predpisov.
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Hydrotechnické výpočty
Druh zavlažovanej plochy
Zavlažovaná plocha
Frekvencia zavlažovania
Zavlažovacie obdobie
Počet zavlažovacích dní
Potreba vody na zavlažovanie
Doba zavlažovania

- záhony, popínavé rastliny a vysoká zeleň
- 300 m2
- raz za 2 dni
- apríl – september
- 90 dní
- 9 l/m2
- 1hod/deň

Potreba vody na zavlažovanie:
V = 9 l/m2 x 300 m2 = 2 400 l = 2,4 m3
Q = 2 400 l / 3 600 s = 0,66 l/s

Ročná potreba vody:
Vročná = V x 90 dní = 2,4 m3.d-1 x 90 d = 216,0 m3.rok-1

v Bratislave

Ing. Miloš Wild
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