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1.  Všeobecná časť 
1.1. Základné identifika čné údaje 

Stavba: 

Názov:    Revitalizácia a rekonštrukcia  parku Ľudovíta Štúra  

Kraj:    Žilinský 

Okres:    Žilina 

Katastrálne územie:  Žilina 

Stupeň:    DSP/DRS 

Stavebník: 

Názov, adresa:  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1 

Projektant:  

Názov, adresa:  MA-LA s.r.o. 

    Obežná 7; 010 01 Žilina 

    IČO: 43908870 

Autori:   Ing. Blanka Malá,  Ing .Libor Mladý 

Zodpovední projektanti : 

    SO 01 Ing. Blanka Malá 

SO 02 Ing. Anton Schächter 

SO 03 Ing. Štefan Takáč 

    SO 08a Ing. Valéria Ponechalová 

    SO 09a Ing. Ing. Pavol Širo 

SO 09b Ing. Július Vršanský 

SO 10a Ing. Július Vršanský 

    SO 10a Ing. Július Vršanský 

SO 12 Ing. Štefan Takáč 

 

 

1.2. Podklady 
Ako podklad bolo použité: 

- Digitálne geodetické zameranie 
- Inventarizácia drevín (MA-LA s.r.o., 2010) 
- Návrh revitalizácie  parku Ľudovíta Štúra v Žiline (Ing. B. Malá, Ing. M. Marcinov, Ing. 

Libor Mladý 2012) 
- Vytýčenie a zameranie inžinierskych sieti (UPC poskytlo digitálny podklad) 
- Inžinierskogeologický posudok (CAD-ECO a.s. 2015) 
- Poznámky, náčrtky a fotodokumentácia z prehliadky parku  
- Terénny prieskum 
- Požiadavky investora 
- Priebežné výstupy z pracovných stretnutí 
- Platné technické normy a vyhlášky súvisiace s projektom 



 3

 

2. Charakteristika územia 
Predmetom riešenia je park Ľ. Štúra v katastrálnom území Žiliny. Ide o parcely č.4842, 

ktorá patrí mestu Žilina, a čiastočne z východnej strany parcelu č.5828/1 ktorá patrí mestu 
Žilina.  Parcela č. 6017/1, ktorá patrí správcovi toku je riešením dotknutá, ale riešenie do nej 
nezasahuje. Park leží v strede Žiliny, medzi Bôrikom a Centrom Rudiny I. na západnej 
strane a časťou Bôrika a vybavenosťou pozdĺž ul. Vysokoškolákov na východnej strane. 
Bezprostredne je vymedzený ul. Tajovského na západe a ul. Bôrickou na východe. Má 
podlhovastý tvar v smere sever juh. Plocha parku je 4,1 ha. Zovretie komunikáciami a 
„utopená“ poloha nie sú pre park priaznivé. Veľmi dobrá je potenciálna pešia a cyklistická 
dostupnosť. Z hľadiska pešieho a cyklistického pohybu sa nachádza v dotyku pešej trasy, 
ktorá prepája ul. Vysokoškolákov – Vlčince s Hlinami I., II., III. a IV. cez ul. A. Bernoláka až 
do centra mesta. Cyklistické prepojenie na lesopark Chrasť nie sú vybudované. Park leží aj 
v pešej trase ul. Kraskovej. Pokračovanie na Chrasť, prípadne Vlčince nie je vybudované. 
Nie je doriešené pešie prepojenie cez ul. Kraskovu  smerom na os Solinky - Centrum. 

Oproti predchádzajúcemu stupňu bolo zadanie zmenené, a riešenie neuvažuje so 
zatrubnením potoka Všivák. 
Park je aj v súčasnej dobe vrámci možností intenzívne využívaný. Prevažná časť 
spevnených plôch a chodníkov je asfaltových. Sú prevažne bez obrubníkov, s popraskaným, 
miestami vydroleným povrchom, Východný chodník od Kamélie bol predláždený zámkovou 
dlažbou pri budovaní prípojky parovodu. Osvetlenie tvoria staré osvetľovacie telesá, ktoré 
okrem neestetického výzoru sú v zlom technickom stave. Vybavenosť parku mobiliárom 
predstavujú lavičky v zlom stave a nízkej estetickej úrovne. 
Stav vegetácie nie je optimálny. Dlhodobo absentujú výchovné zásahy do porastov, ktoré 
nemajú dostatočnú vekovú diverzitu. V minulosti bolo vykonané nekvalifikované orezávanie  
, čo viedlo k vytvorenie sekundárnych korún oveľa náchylnejších na výskyt hubových chorôb 
a dutín. 

3. Celkové architektonické riešenie 
Uvedený stupeň PD vychádza zo stupňa DSP, ktorý bol spracovaný v roku 2012. 
Zásadnou zmenou oproti stupňu DSP je , že návrh neuvažuje zo zatrubnením Všiváka 
a musí riešiť nový objekt SO 12 Nové  lávky cez potok Všivák. Z uvedenej zmeny vyplývajú 
ešte ďalšie, ktoré sa týkajú spevnených plôch a vegetačných úprav. Do návrhu boli 
zapracované aj workoutove prvky, ktoré boli realizované v roku 2014 na základe konzultácie 
s autorom rekonštrukcie parku. 
V návrhu identifikujeme päť funkčných častí. 
Na severe zostáva časť vymedzená dopravnými komunikáciami a jedným so vstupov do 
parku. Vzhľadom k charakteru priestoru tu nie sú umiestnené žiadne aktivity. 
Priestor pod mostným telesom sme navrhli v minulom projekčnom stupni ako Objekt 
„BUNKA“ (SO 06). Tento objekt nie je predmetom riešenia tohto stupňa. iba elektrické 
a vodovodné prípojky a kanalizáciu 
Priestor dvoch lúk je riešený ako voľný priestor s vegetačnou kulisou, kde sa môžu 
odohrávať sezónne výstavy, podujatia, workshopy. V tomto priestore je možné pripojenie 
ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Mimo podujatí má slúžiť ako pobytová lúka. 
Stred parku je vybavený detskými ihriskami. Detské ihriská nie sú predmetom riešenia tohto 
stupňa (SO 05). 
V južnej časti parku je navrhnutý hlavný motív parku, vodný prvok. Je prispôsobený 
umiestnenej soche Ľ. Štúra. Voda bude vo forme strekov z dláždenej plochy. Priestor je 
prepojený so spevnenou plochou okolo sochy chodníkom. V tomto stupni neriešime fontánu 
(SO 08b), iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu. 
Okrem uvedeného funkčného členenia bol kladený dôraz na podchytenie všetkých 
využívaných peších trás a ich bezbariérovosť.   
Zásahy do vegetácie majú obnoviť vekovú diverzitu a posilniť kostru parku, zároveň bol 
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kladený dôraz na jarný a jesenný aspekt. Výrazným premenlivým vegetačným prvkom sú 
záhon ruží a trvalkové záhony v kompozične hlavnej časti . 
V celom parku je navrhnuté nové osvetlenie.  
Oproti stupňu DSP nerieši táto dokumentáciu okrem už spomenutého ani mobiliár ( SO 04) 
a vyhliadkovú vežu (SO 07). K miestu kde bola veža navrhnutá je v návrhu riešená el. 
prípojka. 

4.   Objektová skladba 
SO 01  -  Vegetačné úpravy 
SO 02  -   Spevnené plochy  
SO 03  -  Gabiónové oplotenie 
SO 08a  –  Vodovodná a kanalizačná prípojka 
SO 09a  –  Verejné osvetlenie 
SO 09b -  Verejné osvetlenie – elektrická prípojka NN 
SO 10a -  El.prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN- vonkajší káblový rozvod 
SO 10b -   El.prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN – elektrická prípojka NN 
SO 12 -  Nové lávky cez potok Všivák 
 
Oproti stupňu DSP bol kvôli zmene zadania pridaný objekt SO 12 Nové lávky cez potok 
Všivák 
 
SO 01 – Vegetačné úpravy   
Vegetačné úpravy riešia biologickú prestavbu porastov so zámerom zlepšiť vekovú diverzitu 
porastov a posilniť podiel kostrových drevín. Okrem toho navrhujeme nové vegetačné prvky 
– trvalkové záhony, záhon ruží. Pozdĺž prottihlukovej steny vzniká líniový porast popínavých 
drevín s podsadbou tieňomilných trvaliek . Vegetačné prvky vytvárajú kvalitatívne nové časti 
a spolu s prvkami drobnej architektúry zlepšujú pobytové a estetické vlastnosti priestoru. 
Celý návrh zohľadňuje aj možnosť nasledujúcej racionálnej údržby. 

1.Návrh výrubov, odstránenie p ňov, ošetrenie a ochranné opatrení 

1.1. Výruby 
Pre návrh na výrub bol aktualizovaný návrh na výrub z DSP. 
Výruby sú rozdelené do dvoch časových etáp.  
1.etapa  
Celkom je v prvej etape navrhnutých na výrub 140 stromov a 2361 m2.krovitých porastov. 
Na výrub sú navrhnuté temer všetky solitérne kríky a porasty. Z porastov  
2.etapa časovo nasleduje po prvej etape v horizonte cca 10 rokov a viac . V druhej etape je 
navrhnutých na výrub 107 ks drevín.  
1.2. Odstránenie p ňov 
V 1. etape je navrhnuté frézovanie o výmere 181,61 m2.Ide o pne po výruboch navrhnutých 
v 1. etape, do ktorej sú zahrnuté aj pne už vyrúbaných stromov, ktoré po výrube neboli 
odstránené. 
V 2. etape je navrhnutých na odfrézovanie 117,32 m2 pňov. 

1.3. Ošetrenie drevín 
V alejach navrhujeme ošetriť cca 86 stromov. Pozdĺž východného chodníka po výruboch 
bude treba odstrániť hlavne vyschnuté konáre z Fraxinus excelsior. Predpokladáme ošetriť 
40 stromov. Ošetrené budú aj prípadne poškodené stromy asanačnou a stavebnou 
činnosťou. Celkom 126 drevín. 
 1.4. Ochrana drevín na stavenisku 
Pri návrhu ochranných opatrení sme vychádzali s vyhlášky STN 83 7010 Ochrana prírody, 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, konkrétne z kapitoly 4 Poškodenie 
drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. 
Navrhujeme spolu ochranu na 82 ks stromov. 
2. Návrh vegeta čných úprav 
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2.1. Technológia zakladania zelene  

Úprava terénu a založenie záhonov  
- odstránenie stavebnej sute, nezahrabávať ( následné presychanie, drénovanie pôdneho 

profilu) 
- chemické odburinenie pôdy 
- rozrušenie zhutneného terénu  
- vyrovnanie terénnych nerovností 
- dovoz a rozprestretie záhradníckeho substrátu v hrúbke 20 cm 
- spracovanie pôdy frézovaním do hĺbky 20 cm 2x 
- obrobenie pôdy hrabaním 

 Stromy   
- obvod kmeňa  minimálne 12-14 cm, 14 -16 cm a 16-18 cm podľa druhu 
- výška kmeňa 2,2 m   
- kvalitne založená koruna s nepoškodeným a rovným terminálom 
- veľkosť výsadbovej jamy  1,00 m3 so 50 % výmenu pôdy s použitím záhradníckeho 

substrátu 
- hnojenie tabletovaným hnojivom Silvamix MG v množstve 4 ks k jednému stromu, 

nesmie byť aplikované na priamy dotyk s koreňmi vysádzaných stromov   
- výsadbové misy pre zachytenie dažďovej vody  
- ukotvenie kolovou konštrukciou na tri koly o dĺžke 2,5 m a priemere 8 cm, kmeň 

chránený pod úväzom jutovou vrstvou a jednotlivé dreviny budú vyviazané jutovými 
povrazmi dostatočnej hrúbky  

- ochrana kmeňa chráničom z trstinovej rohože  
- mulčovanie 15 cm vrstvou mulča (drvenej kôry ihličnatých stromov – najlepšie borovice), 

kôra nesmie byť nahrnutá ku kmeňu stromov, plocha 1m2 pre každý strom 
- po výsadbe sa jednorazová zálievka 100l vody, postupné zalievanie so zohľadnením 

vsiakavosti pôdy. 
 Kry v záhonoch – výsadba do vopred pripravených zá honov 

- kontajnerované,  veľkosť materiálu 30-40 cm (nízke, resp. pokryvné kry), 60-80 cm 
(vysoké kry) 

- 3-5 zdrevnatených výhonov 
- výsadbová jama podľa veľkosti sadenice a typu kry 0,01-0,02 m3, 0,02-0,05 m3 (kry nízke 

a stredné 
- hnojenie tabletovým hnojivom Silvamix MG 1ks ku kríku 
- mulčovanie 15 cm vrstvou mulča (drvenej kôry ihličnatých stromov – najlepšie borovice), 

v celej ploche výsadby 
- po výsadbe sa jednorazová zálievka 20l vody, postupné zalievanie so zohľadnením 

vsiakavosti pôdy 
- kríky sú navrhnuté v množstve 1 - 5ks/m2 podľa druhu viď tabuľka kap. 6 

Kry solitérne  
- kontajnerované,  veľkosť materiálu 100-120 cm  
- výsadbová jama podľa veľkosti sadenice a typu kry 0,05-0,125 m3 
- 50 % výmena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu 
- hnojenie tabletovým hnojivom Silvamix MG 2ks k rastline 
- mulčovanie 15 cm vrstvou mulča (drvenej kôry ihličnatých stromov – najlepšie borovice), 

v ploche 1 m2 pre jeden krík 
- po výsadbe sa jednorazová zálievka 20l vody, postupné zalievanie so zohľadnením 

vsiakavosti pôdy 

Popínavé rastliny – výsadba do vopred pripravených záhonov 
- kontajnerované,  veľkosť materiálu 40-60 cm  
- mulčovanie 15 cm vrstvou mulča (drvenej kôry ihličnatých stromov – najlepšie borovice), 

v celej ploche záhona 
- po výsadbe sa jednorazová zálievka 10l vody, postupné zalievanie so zohľadnením 
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vsiakavosti pôdy 
- popínavé rastlina sú navrhnuté v množstve 2ks/bm 

Trvalkové záhony – výsadba do vopred pripravených z áhonov 
- vytyčenie záhonov  
- výsadba trvaliek - veľkosť kontajnerov priemer 8-10 cm 
- mulčovanie v hrúbke 5 cm 
- zálievka po výsadbe celoplošná 
- hustota výsadby 3 – 8 ks/ m2  

Výsadba cibu ľovín – výsadba do vopred pripravených záhonov  
Po výsadbe trvaliek sa hniezdovito v množstve 10 ks do skupinky vysadia cibule 
navrhnutých druhov v jesennom období do hĺbky cca 10 cm u narcisov a 10-15 cm u 
cesnaku  
Trávniky  

Po vykonaní terénnych úprav viď,4.2.1. Nebude aplikovaný totálny herbicíd. 
Zahumusovanie po realizácii komunikácii rieši obj. SO 02 Spevnené plochy, zatrávnenie 
týchto plôch riešime spoločne s ostatnými trávnikmim v obj. SO 01 Vegetačné úpravy. 

Príprava plochy: 
- celoplošné pokosenie na najmenšiu možnú výšku, až na terén 
- rozvrstvenie celoplošne 5 cm záhradníckeho substrátu (podľa plynulosti terénu) 
- na záťažovom trávniku (3793 m2) rozprestrieť 3-4 cm kremičitého piesku fr. 0-4 
- spracovanie pôdy frézovanim 2x 
- viacnásobné zhutnenie a urovnanie nerovností v tolerancii 5 cm 
- výsev trávnika v množstve 35g/ m2 
- celoplošné hnojenie fosforom a dusíkom s postupným uvoľňovaním živín 
- po vzídení valcovanie 
- prvé kosenie 
Po vyklíčení  je nutné aby bol trávnik pravidelne zalievaný.  
Pre úspešnosť výsadby je dôležité dodržanie agrotechnických termínov. Doporučujeme 
preto realizovať výsadby v jarnom a jesennom období. 
2.2. Navrhnuté vegeta čné prvky - kvantifikácia 

Stromy listnaté: 100 ks 
Stromy ihličnaté: 29 ks 
Solitérne kry: 10 ks 
Listnaté a ihličnaté kry: 1028 ks 
Popínavé dreviny: 751 ks 
Pokryvné ruže: 195 ks 
Výsadba trvaliek. 3117 ks 
Výsadba cibuľovín: 2160 ks 
Trávnik parkový: 21 136 m2  
Trávnik parkový v tieni: 4592 m2 

Trávnik záťažový: 3793 m2 
Vo vegetačných úpravách je uvedený aj návrh údržby. 
 
 

SO 02 Spevnené plochy 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá : 
1.Rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre chodcov v areáli parku  
Jej súčasťou je zriadenie novej konštrukcie chodníkov v trasách pôvodných v novom 
výškovom vedení nivelety, ktorá je navrhnutá tak,  aby sa zachovala jestvujúca konštrukcia 
chodníka ako únosný podklad pre novú konštrukciu. Vo všetkých chodníkových vetvách 
bude zachovaná minimálna hrúbka nových konštrukčných vrstiev 170 mm, pozostávajúca 
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z krytu z betónových maloformátových dlaždíc hr. 60 mm, lôžka z drveného kameniva hr. 30 
mm a vrstvy zo štrkodrviny fr. 0/31,5m min. hrúbky 80 mm. Odvodnenie pôvodného 
asfaltového krytu chodníka (priesak dažďovej vody cez škáry dlažby sa zabezpečí cez 
plošné geodrény, ktoré sa nainštalujú pri okrajoch asfaltového krytu za účelom odvedenia 
vsiaknutej vody do podložnej zeminy.  
Šírkové parametre navrhovaných pozdĺžnych chodníkov zodpovedajú 4-pruhovej pešej 
komunikácii šírky 3,00 m. Priečne chodníky sú navrhnuté ako 3-pruhové so šírkou 2,50 m. 
Navrhnutá je rekonštrukcia 11 vetiev chodníkov v celkovej dĺžke 1093 m.  Ide o nasledovné 
vetvy: 
B – v dĺžke 414,95 m 
C -  v dĺžke 257,25 m 
D – v dĺžke 130,00 m 
G1 – v dĺžke 15,38 m 
G2 -  v dĺžke 38,91 m 
G3 – v dĺžke 13,14 m 
H1 -  v dĺžke 76,87 m 
H2 – v dĺžke 10,87 m 
I      - v dĺžke 63,21 m 
J     - v dĺžke 35,32 m 
K    -  v dĺžke 37,11 m 
Všetky chodníky majú navrhnutý kryt z betónových bezškárových dlaždíc rozmeru 
100/200/60 mm sivej farby. Kryt bude ohraničený záhonovými obrubníkmi rozmeru 
50/200/1000 mm, ktoré sa osadia do betónového lôžka s bočnými oporami. Chodníkové 
vetvy „C“ a časť vetiev „B“  a „H1“ ktoré sú pokryté zámkovou dlažbou sa z dôvodu 
deformácie krytu, nulového priečneho sklonu, použitej škárovej dlažby s fazetou a tiež 
v dôsledku očakávaných deformácií podložia nad zabudovaným  teplovodom  nahradia 
novým krytom  s novými záhonovými obrubníkmi. 
U niektorých chodníkových  vetiev sa jestvujúce záhonové obrubníky prisypú                                                   
novou konštrukciou, v iných miestach sa obrubníky odstránia. Vzhľadom na množstvo 
zrážkovej vody pritekajúcej z trávnatej plochy ku chodníkovej  vetve „B“  a možnosť jej 
zaústenia do odľahčovacej  stoky Dn 300, ktorá je vedená parkom je navrhnutý pozdĺžny 
trativod  pod ľavostranným obrubníkom z drenážnych rúr PVC Dn 100 mm  v časti vetvy „B“ 
v km 0,001 50 -0,190 v dĺžke 188,50 m .  
2.  Zrušenie (odstránenie) chodníka ktorým  je prep ojená trolejbusová zástavka na 
Tajovského ul. s Bôrickou cestou. 
Chodník v celkovej dĺžke 65 m s asfaltovým krytom sa rozoberie a následne sa plocha  
pokryje vrstvou humusu hr. 150 mm a zatrávni sa. 

3.  Výstavba nových trás chodníkov (vetvy „A“, „E“,  „F“ a časti vetvy „D“) v areáli 
parku 
Navrhnutá je nová chodníková vetva „A“  s celkovou dĺžkou 239,58 m vedená pred objektom 
reštaurácie Kamélia v šírke 1,50 m s pokračovaním pozdĺž miestnej komunikácie 
Tajovského ul. v šírke  2,04 m. Jej súčasťou bude aj úprava krytu nástupnej plochy 
trolejbusovej zástavky s vyznačením farebne kontrastného varovného a signálneho pásu pre 
nevidiacich a osoby so zníženou schopnosťou orientácie. Na vetvu „A“ sa napojí  nová vetva 
„F“, ktorou sa umožní bezbariérový prístup zo zástavky do parku a naopak, s použitím 
maximálneho pozdĺžneho sklonu 8,33 %  na dvoch rampách dĺžky 9,00 m s vloženými 
medzipodestami s pozdĺžnymisklonmi 2%.  
Rampová vetva „F“ sa vybaví vodiacim zábradlím s madlami vo výške 0,90 m, 0,70 m a 0,10 
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m. V tejto vetve sa zabezpečí zvýšená úroveň  osvetlenia. 
Vetva „E“ so šírkou 2,50 m a dĺžkou 41,99 m bude zabezpečovať prístup k navrhovanej 
fontáne a k soche Ľ. Štúra.  
Vetva „D“ umožní tranzitný prechod chodcov cez park medzi ul. Kraskovou a cestou Za 
plavárňou s prepojením cez lávku  nad potokom Všivák vo vetve „H2“, ktorou sa zabezpečí 
bezbariérový prechod s vylúčením schodov. Zvyšná časť vetvy „D“  je riešená ako 
rekonštrukcia.  
4.   Výstavba nového chodníka mimo areálu parku – p repojenie ul. Bôrická cesta – 
cesta K Pa ľovej búde 
Prepojenie chodníkovej vetvy „H2“ s pešou trasou vedenou v ul. Za plavárňou je riešené 
návrhom   vyznačeného priechodu pre chodcov cez Bôrickú cestu šírky 3,00 m, na ktorý 
bude nadväzovať navrhnutý chodník so zvýšeným obrubníkom š. 2,00 m vedený v úseku 
medzi Bôrickou cestou a cestou k Paľovej búde. 
Priechod pre chodcov sa vyznačí vodorovným a zvislým dopravným značením a zabezpečí 
sa špeciálnym účelovým osvetlením. 
 5.   Zriadenie spevnených plôch pre umiestnenie par kového mobiliáru 
Pre  osadenie lavičiek, stolov, odpadkových košov, informačných tabúľ a stojanov pre 
bicykle sú navrhnuté spevnené plochy SP 1 až SP 7 rôznych rozmerov, ktoré sa primknú ku 
chodníkovým vetvám. Sú navrhnuté v nasledovných veľkostiach a počtoch: 
SP 1  -  1,70 x 3,20 m – 34 ks 
SP 2  -  1,70 x 3,50 m –   9 ks 
SP 3  -  1,70 x 5,00 m –   4 ks                                                                
SP 4 -   2,60 x 3,20 m –    3 ks 
SP 5  -  2,60 x 3,50 m –    2 ks 
SP 6  -  3,80 x 3,80 m –  12 ks 
SP 7  -  3,20x10,10  m –   1 ks 
 
Plochy sa prevedú v celkovej hrúbke 360 mm  s konštrukčnou skladbou: 
betónová dlažba rozmer 300/300/80 mm     
lôžko z drveného kameniva fr. 4/8 hrúbka 30mm 
doska z betónu C 25/30 – XF1 (SK) hrúbka 100 mm 
štrkodrvina  fr. 0/31,5  hrúbka 150 mm 
Plochy sa ohraničia betónovým obrubníkom rozmeru 200/100 mm osadeným do lôžka 
z betónu s bočnými oporami. 
Do betónovej dosky sa zakotvia kotevné skrutky zariadení mobiliáru.  
6.   Zriadenie spevnenej plochy z dlažby z prírodné ho kame ňa pri soche Ľ. Štúra 
a novej fontáne 
Plocha priľahlá k pamätníku  Ľ. Štúra sa spevní konštrukciou celkovej hrúbky 475 mm so 
skladbou vrstiev: 
-  kryt zo žulovej  dlažby  - napr. Flagstone – 6682 typ Padang  yelow rozmer dosiek    
  500/500/30mm s povrchovou úpravou 03-flambovanou  
- lepiaca   hmota  - napr. SOPRO MDM 888 hrúbka 25 mm 
- penetračný náter – napr. SOPRO GD 749 
- betónová doska STN 206-1- C 25/30- XF1 (SK) – Cl 0,4 % - Dmax 32 – S2 hrúbka 120 mm 
  vystužená zváranými sieťami  8/8-100/100 mm 
- štrkodrvina fr. 0/31,5 hrúbka 300 mm 
Dlažba sa rozdelí na dilatačné celky veľkosti maximálne 3x3 m dilatačnými škárami šírky 10 
mm. Škáry sa prevedú aj v podkladnej doske.  
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7.   Zriadenie spevnenej plochy pod mostným objekto m  cesty I/18  pre ú čel 
zhromaž ďovania pri kultúrnych podujatiach 
Pod mostným objektom sú vedené chodníkové vetvy „D“ a „K“ so šírkou 3,00 m. Zvyšná 
plocha medzi mostnými piliermi sa spevní  betónovou dlažbou rozmeru 600/300/80 mm 
s podkladnými vrstvami zhodnými so spevnenými plochami SP1 – SP7. 
Dlažba sa prevedie v šírke medzi mostnými piliermi  23,03 m na troch plochách, 
vymedzených chodníkovými vetvami „D“ – „I“  -  „K“, mostnými piliermi a lícom mostnej rímsy  
bližšej k centru mesta.  
Chodníky „D“ a „K“ sa prevedú s krytom z betónovej bezškárovej dlažby rozmeru 200/100/60 
mm, lemovanej záhonovými betónovými obrubníkmi rozmeru 200/50 mm. Voľné okraje 
dlažby mimo chodníkových vetiev sa ohraničia betónovým obrubníkom rozmeru 200/100 mm 
uloženým do lôžka z betónu.  
 8.    Zriadenie spevnených prístupov – šlapákových chodní čkov k mobiliáru 
umiestnenému mimo prie čnych chodníkov 
Šlapáky sa prevedú z betónovej dlažby rozmeru 600/300/80 mm,  kladených do betónového 
lôžka hr. 100 mm s voľnými medzerami šírky 300 mm, vyplnenými zatrávnením. Ich celkový 
počet je 400 ks. 
9.   Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov  ce z miestnu komunikáciu 
Tajovského ul. v nadväznosti  na chodníkové vetvy „ D“ a „J“ 
Jestvujúce bariérové prechody sa upravia znížením pôvodných obrubníkov Tajovského ul. 
v mieste priechodov  po oboch stranách jazdného pásu na výšku 20 mm so súvisiacou 
úpravou chodníkových rámp.  
10.  Opevnenie svahu Tajovského ul. pod mostným obj ektom  
Jestvujúci neupravený svah a vodorovná plocha medzi vrchom svahu a mostnými piliermi sa 
pokryje drôto-kamennými matracmi  s použitím zváraných sietí gabónovej stavebnicovej 
konštrukcie hrúbky 200 mm a vhodného kameniva z lomového kameňa. 
Použijú sa siete  s rozmermi oka 100/100 mm s priemerom drôtu 3,5 mm s  korozívnou 
ochranou Zn + 5% Al  min. 350 gr/m2  . 
Pod matrace sa po odkopávke do hĺbky 0,35 m  zriadi podkladné lôžko zo štrkodrviny 
 fr. 0/31,5  hr. 150 mm.  
11. Odstránenie jestvujúcich lávok  cez potok Všivá k 
Súčasťou stavebného objektu SO 02 je aj demolácia štyroch  jestvujúcich  lávok . Odstránia 
sa lávky situované v línii chodníkových vetiev „H2“ , „G3“ , „I“ a lávka napojená na vetvu „D“ 
v km 0,1“. Z uvedených lávok sa obnovia  len 2 lávky na chodníkovej vetve „H2“ a „G3“ 
v rámci stavebného objektu SO 12 . 

SO 03 Gabiónové oplotenie 
Nové riešenie využitia parku na Bôriku v Žiline si vyžiadalo navrhnúť protihlukovú stenu na 
zníženie hlukových emisií priľahlého územia parku. vzhľadom na smerové a výškové vedenia 
existujúcej komunikácie bol navrhnutý protihlový múr v úrovni cca 1,75m nad úrovňou 
komunikácie. 
Celková koncepcia riešenia vychádza z návrhu estetickej a funkčnej konštrukcie v intraviláne 
mesta Žilina. Protihluková stena bola navrhnutá tak, aby rešpektovala požiadavky návrhu 
spevnených plôch a limitovala hlukové emisie v priľahlej časti parku. 
2. Smerové a výškové vedenie 
Smerové a výškové vedenie protihlukovej steny rešpektuje požiadavky návrhu spevnených 
plôch, ako aj existujúcej priľahlej komunikácie na ul. Tajovského. Dĺžka steny vyplanula 
z miestnych pomerov na existujúcich a navrhovaných úpravách komunikácií. Tieto 
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požiadavky viedli k návrhu štyroch samostatných celkov v dĺžke 
33,0+57,585+158,26+126,545m. Medzi jednotlivými časťami múrov je navrhnutý prechod 
min. šírky 3,0m. Nosná konštrukcia protihlukovej steny je tvorená zo zváraných sietí 
s priemerom 4mm. Tento drôt je špeciálne povrchovo upravený hrubou vrstvou zliatiny zinku 
a hliníka. Oká gabiónovej siete sú navrhnuté s rozmermi 100x100mm. Spojením jednotlivých 
dielov pomocou oceľovej špirály sa vytvorí gabiónový kôš, ktorý sa na stavenisku naplní 
kameňom, čím sa vytvorí konštrukcia požadovaného tvaru. Výplň gabiónových košov bude 
tvorená štiepaným andezitom fr. 63-125mm v hnedočervenom farebnom odtieni. Zo strany 
komunikácie, kde bude prevedený zásyp gabiónovej konštrukcie, bude vložená separačná 
netkaná geotextília z PP s objemovou hmotnosťou 500g/m2, čím sa zabráni priesaku 
jemných častíc cez konštrukciu.  
3. Stabilita konštrukcie 

Celková stabilita konštrukcie je zabezpečená baranenými oceľovými profilmi IPE160. Profily 
sú navrhnuté dĺžky 4,0m a budú baranené v osových vzdialenostiach cca 2,0m. Vzhľadom 
na vysoký výskyt existujúcich sietí je potrebné vykonávať baranenie za zvýšených 
bezpečnostných požiadaviek. Nosná konštrukcia bude založená plošne. Je tvorená 
základovým pásom hr. 300mm a šírky 750mm v úrovni základovej škáry. V mieste 
križovania protihlukovej steny a existujúceho kanalizačného a vodovodného potrubia je 
navrhnuté vystuženie základového pásu pomocou výstužnej sieťoviny. Navrhnutá je 
sieťovina φ9x9/100x100mm. Dĺžka vystuženia bude riešená vo vzdialenosti cca 1,5m od osi 
na každú stranu kanalizačného potrubia. 
4. Cestné zvodidlo 
Pred protihlukovou stenou, v mieste existujúcej komunikácie, je navrhnuté cestné zvodidlo, 
aby bolo zabránené nárazu a prípadnému poškodeniu protihlukovej steny. Zvodidlo je 
umiestnené z ľavej časti protihlukovej steny, zo strany od komunikácie . použije sa 
schválené typové zvodidlo napr. ZSNH4/H1, zaisťujúce úroveň zachytenia H1. Min. 
deformačná zóna zvodidla je 1,5m.  
   

SO 08a) Vodovodná a kanaliza čná prípojka 

1.Vodovod: 

1.1 Vodovodná prípojka: 
Pre potreby parku sú navrhnuté v troch miestach a to v severnej, strednej a južnej časti tri 
pitné fontánky, ku ktorým sa privedie pitná voda z verejného vodovodu. Vzhľadom na veľkú 
vzdialenosť medzi jednotlivými miestami sa vybuduje ku každej pitnej fontánke zvlášť 
vodovodná prípojka. V severnej časti bude na vodovodnú prípojku napojený aj objekt bunky, 
ktorý bude slúžiť pre sezónny prenájom rôzneho vybavenia a súčasťou tejto bunky bude 
i sociálne zariadenie. V strednej časti parku bude na prípojku napojená len pitná fontánka. 
V južnej časti parku bude na prípojku napojená aj technológia vodného prvku, t.z. napojenie 
akumulačnej nádrže pre vodný prvok. Napúšťanie bude riešené cez plavákový ventil.  
Existujúce vodovodné potrubie pod navrhovanou fontánou sa v prípade poruchy preloží 
mimo fontánu. Momentálne to vzhľadom na investičnú náročnosť nieje predmetom riešenia 
projektu.  
Vodovodná prípojka popod cestu bude pretláčaná. Koncová jama bude kopaná ručne. 
Technológiu vodných prvkov rieši samostatná projektová dokumentácia.  
Vodovodné prípojky sa vybudujú z potrubia HDPE Φ32 mm (DN 25) o celkovej dĺžke cca 
70,0m a o spáde nad 0,3% smerom k vodomernej šachte. Celý systém pri všetkých troch 
vodovodných prípojkách sa bude pred zimným obdobím vypúšťať vo vodomernej šachte. 
Priamo na potrubie sa upevní vyhľadávací kábel CYKY 2x4 mm2, ktorý sa vyvedie do 
vodomernej šachty, a nad obsyp potrubia sa uloží výstražná fólia modrej farby.  
Potrubie sa uloží do ryhy na pieskové lôžko hrúbky 150mm a pred zasypaním sa vykoná 
obsyp potrubia taktiež pieskom v hrúbke vrstvy 300mm. Po  zasypaní ryhy a zhutnení sa 
terén a cesta uvedie do pôvodného  stavu.  
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1.2 Vodomerná šachta: 
Na každej z troch prípojok sa vybuduje vodomerná šachta, v ktorej sa na potrubí zabuduje 
vodomerná zostava s vodomerom DN20. Pred a za vodomerom sa na potrubí zainštalujú 
uzatvárací guľový ventil, uzatvárací guľový ventil s odvodnením, spätný ventil a výtokový 
ventil pre hadicu. Minimálna vzdialenosť uzatváracích armatúr od vodomeru sa rovná 6-
násobku svetlosti  potrubia. 
Prefabrikovaná vodomerná šachta je navrhnutá ako štvorhranný podzemný objekt. Vnútorné 
pôdorysné rozmery sú 1050 x 1200 mm, svetlá výška min. 1800 mm. Vstup do šachty je 
zabezpečený plastovým poklopom 600x900 mm, ktorý je zateplený tepelnou izoláciou. 
Šachta sa odvodní cez šupátko so zemnou súpravou a poklopom do trativodu. 
1.3 Tlaková  skúška 
Po  vyhovujúcej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skúškou je treba potrubie dobre 
prepláchnuť. Vodovodná prípojka sa skúša v zmysle STN 73 6611 alebo STN 73 6612.  
1.4 Výpočet potreby vody: 

Pre takýto typ prevádzky prípojok nie je možné stanoviť potrebu vody, vzhľadom na to, že 
nie je známe množstvo ľudí, ktorí využijú pitné fontánky, ani sociálne zariadenie v bunke. Je 
známe len prvotné napustenie akumulačnej nádrže na technológiu vodného prvku v objeme 
8m3, dopúšťanie tiež nie je možné stanoviť pretože toto bude závislé od odparu, ktorý bude 
závislý od vonkajšej teploty a iných faktorov. Samotné spotreby pitnej vody budú merané 
podľa fakturačného meradla umiestneného vo vodomerných šachtách. 

2.Kanalizácia: 

2.1 Splašková kanalizácia  
Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie len v severnej časti parku 
od objektu bunky. Do tejto kanalizácie je možné zapojiť aj odpad z pitnej fontánky v tejto 
časti parku i keď navrhujeme v prípade priaznivej geológie zaústiť túto nespotrebovanú pitnú 
vodu z fontánok do vsakovacej jamy. V strednej časti parku ani nie je iná možnosť, 
vzhľadom na to, že nie je možné tieto vody zaústiť do odľahčovacej stoky, ktorý je vedená 
popri tomto mieste a kanalizačná prípojka z tejto pitnej fontánky by si vyžadovala osadenie 
prečerpávacej šachty čím by sa enormne zvýšili náklady na túto časť. Odpadné vody 
z pitných fontánok sú len nespotrebovanou pitnou vodou a preto je možné ich vyústiť do 
vsakovacích jám. Rovnako prepad z technológie vodného prvku je vhodnejšie riešiť 
vsakovacou jamou pri vhodných geologických pomeroch.  
Na kanalizačné prípojky sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC D160 o celkovej dĺžke 
cca 33,0m a spáde 2-3,65% a kanalizačné hrdlové PVC D200 o celkovej dĺžke cca 45,1m a 
spáde 1%. Ležaté potrubie sa uloží do vykopanej  ryhy do pieskového lôžka a obsype sa 
taktiež pieskom. Po zasypaní  ryhy sa terén uvedie do pôvodného stavu. 
2.2 Plastová kanaliza čná šachta  
Osadia sa na vyústení kanalizácie z objektu bunku, na trase a pred zaústením do verejnej 
kanalizácie. Ďalej sa použijú na trase kanalizácie od technológie vodného prvku. Použije sa 
šachta priemeru DN400 (alt.DN600) s poklopom a teleskopickou rúrou pre úpravu na 
požadovanú výšku vzhľadom na upravený terén. 
2.3 Produkcia odpadných vôd: 
Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. 8m3 pri vypúšťaní technológie 
vodného prvku, zvyšná pri odčítaní fakturačných meradiel. 

2.4 Skúšanie vnútornej kanalizácie 
Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva: 
a) z technickej prehliadky 
b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia 
c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia 
Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých 
zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky 
a skúšky musí sa ponechať potrubie prístupné, očistené a to tak , aby spoje boli v plnom 
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rozsahu viditeľné. Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku plnia vodou 
tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  približný tlak potrebný 
na vlastnú skúšku daného úseku. Zvodné potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na 
vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa. 

Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť  zvodného potrubia  vnútornej kanalizácie  je 
vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia nepresiah. 0,5l.h. 
Skúška plynatosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších miestach 
čistiacich rúr. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania 
skúšobného plynu. 

Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie 
je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. 
3. Zemné práce 
Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a STN 73 66005.  
Podsyp v ryhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby sa potrubie oprelo o lôžko z piesku celým 
povrchom. Pred obsypom previesť geodetické zameranie. Hĺbka podsypu najmenej 150 mm 
, hrúbka zásypu najmenej 200 mm nad vonkajším priemerom prípojky. Uzávery a armatúry 
sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových poklopov ,ale až po tlakovej 
skúške. 
4. Montážne práce 
Zásadne pred začatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich 
čistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie 
prekročiť 10% menovitej hrúbky steny. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a uzávermi 
okrem zvárania je možné vykonať len do teploty ovzdušia +5°C. Neodporúča sa vykonať 
montážne práce pri teplote vzduchu  pod 0°C. Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené 
z priestoru , v ktorom je teplota nižšia ako 0oC,je potrebné ich temperovať aspoň 2 hod. 
pred začiatkom montáže. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky 
odvodnené, možno zvárať v ryhe. Pri zváraní musí byť použité predpísané upevňovacie 
náradie. Pri montážnych prácach a pred položením potrubia do výkopu musia byť voľné 
konce tesne uzavreté. Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o iné tvrdé 
predmety. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. 
Armatúry montovať do potrubia až po jeho uložení vo výkope.  
 

SO 09a Verejné osvetlenie,  

SO 09b Verejné osvetlenie - El. prípojka NN 

SO 10a El. prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN  - vonkajší káb. rozvod NN 

SO 10b El. prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN  - El. prípojka NN 

 
1.Úvod 

Táto časť dokumentácie pre realizáciu stavby rieši v profesii elektro objekty: SO 09a Verejné 
osvetlenie, SO 09b Verejné osvetlenie - el. prípojka NN, SO 10a El. prípojka NN a vonkajší 
káblový rozvod NN - vonkajší káblový rozvod NN, SO 10b El. prípojka NN a vonkajší káblový 
rozvod NN - El. prípojka NN. Napojenie na el. energiu je riešené novými elektrickými 
prípojkami NN. Meranie spotreby el. energie verejného osvetlenia bude v RVO. Meranie 
spotreby pre zázemie parku (fontána, rozvádzač RP a bunky) bude v RE1. Obidva 
rozvádzače budú inštalované v protihlukovej stene zo strany ul. Tajovského. 
2.Zoznam akceptovaných noriem a predpisov 

STN 33 0110: 2000; STN 33 0120: 2002; STN 33 2000-1: 2009; STN 33 2000-4-41: 2007; 
STN 33 2000-4-42: 2012; STN 33 2000-4-43: 2010; STN 33 2000-4-473: 1995;  STN 33 
2000-5-51: 2010; STN 33 2000-5-52: 2012; STN 33 2000-5-54: 2012; STN 33 2000-6: 2007; 
STN 33 2000-7-714: 2013; STN 33 2030: 1984; STN 34 3100: 2001; STN 73 6005: 1985; 



 13

STN 73 6006: 1991; STN EN 60 445: 2011; STN EN 60 529: 1993; STN EN 61140: 2004; 
STN EN 61293: 2000; IEC 61439; TNI CEN/TR 13201-1: 2015, STN EN 13201-2: 2005, 
STN EN 13201-3: 2005, STN EN 13201-4: 2005, STN EN 62305-3: 2012 a súvisiace platné 
STN 
- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. 
3. Špecifikácia vonkajších vplyvov 
Je riešená protokolom, ktorý tvorí prílohu technických správ jednotlivých objektov. 
 
SO 09a Verejné osvetlenie 
1. Energetická bilancia:  

Celkový inštalovaný príkon VO:   Pi  = 2,348 kW 

 Výpočtové zaťaženie:    Pp  = 2,348 kW  (β =1) 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie: 9157,2 kWh/rok (pri ročnom časovom fonde 
3900 hodín/rok). V celkovej bilancii nie je zarátaná rezerva pre osvetlenie veže, ktorej 
inštalovaný príkon bude určený samostatným projektom. 
2. Zaradenie el. zariadenia pod ľa vyhl. č. 508/2009 Z.z, príloha č.1, časť III: technické 
zariadenie elektrické skupiny B. 
3. Kategória dodávky el. energie (STN 34 1610):  je stanovený 3. stupeň dodávky el. 
energie.  
4. Rozvodná sústava: 3/PEN 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-C-S – napájanie a rozvod, 
1/N/PE AC 230 V 50 Hz TN-S, 2 DC 2-24 V SELV – ovládanie. 
5. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (STN 33 2000–4-41): čl. 411 Ochranné 
opatrenie: samočinné odpojenie napájania - opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred 
priamym dotykom): základným izolovaním živých častí, zábranami a krytmi. Opatrenia na 
ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ochranným pospájaním a 
samočinným odpojením napájania v stanovenom čase (koncové obvody 230 V – do 0,4 s; 
400 V – do 0,2 s; napájacie obvody do 5 s).  
Čl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia – základná ochrana je 
zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou 
izoláciou. 
Čl. 414 Ochranné opatrenie: malé napätie SELV - opatrenia na základnú ochranu (ochranu 
pred priamym dotykom) a na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): 
základným izolovaním živých častí a malým napätím. 
6. Doplnková ochrana (STN 33 2000–4-41, STN 33 2000 –5-54, STN 33 2000-7-714): 
prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA – rezervný vývod 
pre osvetlenie vyhliadkovej veže. 
7. Požiadavky na krytie EZ: Podľa STN 33 2000-7-714 čl. 714.512.2.105 - elektrické 
zariadenie musí mať stupeň ochrany aspoň IP33 dosiahnutý konštrukciou zariadenia alebo  
jeho inštalovaním. Pre vonkajší vplyv AD4 je krytie – min. IP X4, vonkajší vplyv AE2 – min. 
IP 3X.  Minimálne požiadavky podľa protokolu IP 34, osvetľovacie stožiare majú krytie 
priestoru elektrovýzbroje  IP 44, krytie pripojovacej svorkovnice je IP44, svietidlá podľa 
výkresu, rozvádzač má krytie IP 44. 
8. Technické riešenie:  Popis existujúceho stavu: park Ľ. Štúra je v súčasnosti osvetľovaný 
svietidlami so zdrojmi 70 W na stožiaroch výšky 5 m v celkovom počte 36 ks. Osvetľovacia 
sústava je udržiavaná, ale zastaralá a je navrhovaná na demontáž. Rozsah demontáže je vo 
výkresovej časti, technické detaily budú upresnené so správcom VO. Rekonštrukcia 
predstavuje kompletnú výmenu káblových rozvodov, stožiarov, svietidiel a návrh nového 
rozvádzača RVO. 
Návrh verejného osvetlenia: nové verejné osvetlenie je navrhované za účelom zlepšenia 
svetelno-technických parametrov pri zohľadnení zníženia prevádzkových nákladov a 
rešpektovaní celkovej novej vizualizácii parku. Nové VO bude napojené z nového 
rozvádzača RVO, osadeného v nike protihlukovej steny s voľným prístupom pre správcu VO. 
Vetva č.1 pre stožiarové osvetlenie parku bude vedená káblom CYKY-J 4x10 mm2, celková 
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trasa v zemi je 1344 m, celková dĺžka 1683 m (max. dĺžka odbočky 445 m). Osadených 
bude 50 osvetľovacích stožiarov SiTECO s výškou 4 m, vystrojené typovými stožiarovými 
svorkovnicami SiTECO a so svietidlom DL 20 LED - SITECO (38 W na začiatku doby 
prevádzky, 39 W – na konci doby prevádzky). Svietidlá majú vlastný prívodný kábel. Istenie 
v pripojovacej svorkovnici stožiara  je navrhované na 1x2 A. Stožiare budú osadené v osovej 
vzdialenosti 0,5 m od obrubníka nových chodníkov.  
Ďalej bude na rozvod VO napájané osvetlenie sochy Ľ. Štúra - osadené budú 2 osvetľovacie 
stožiare SiTECO s výškou 4 m, vystrojené typovými stožiarovými svorkovnicami SiTECO a s 
reflektorom TYP Floodlight 20 micro LED - SiTECO na typovej konzole. Prívodný kábel zo 
stožiarovej svorkovnice je navrhovaný CYKY-J 3x2,5 mm2. Istenie v pripojovacej svorkovnici 
stožiara je navrhované na 1x2 A. 
Osvetlenie prechodu pre chodcov je navrhované stožiarmi v počte 2 ks typ OSUD-OP-06 
výšky 6 m, vystrojené stožiarovými svorkovnicami EKM 2020 a asymetrickými svietidlami typ 
SR 100-SiTECO so zdrojmi 1x HIT 150 W (príkon 170 W) na výložníkoch príslušnej dĺžky. 
Osvetlenie prechodu pre chodcov bude inštalované nad stred jazdného pruhu 3 m pred 
prechodom v smere jazdy. Prívod k svietidlám od svorkovnice bude vedený káblom CYKY-J 
3x2,5 mm2, s predistením poistkou 1x 6 A. Podľa STN 73 6110 "Projektovanie miestnych 
komunikácii" osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru 
miestnej komunikácie - stožiar č. 19 bude inštalovaný za obrubníkom chodníka, stožiar č. 20 
0,5 m od krajnice vozovky. 
Navrhované riešenie spĺňa požiadavky STN 33 2000-4-41: 2007 a STN 33 2000-5-52: 2012 
pre impedančné slučky  a dovolený úbytok napätia. 
Osadenie osvetľovacích stožiarov: nové stožiare budú osadené podľa vzorového rezu v.č. 
06 a podľa montážnych pokynov výrobcu.  
Uloženie káblového vedenia: káblové vedenie v zemi bude uložené v súlade s STN 33 2000-
5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006, podľa vzorového rezu výkres č. 05.  
Ochrana pred bleskom a uzemnenie (STN EN 62305, STN 33 2000–5-54): je navrhované 
podľa STN EN 62305-3: 2012, osvetľovacie stožiare budú pripojené uzemňovacím vodičom 
FeZn 10 mm pomocou typových svoriek na uzemňovaciu sústavu zhotovenú pásom FeZn 
30x4 mm v zemi pod káblovým lôžkom.  
Riadenie VO: Riešenie riadenia a správy VO vychádza z centralizácie riadiaceho systému 
pomocou operačného centra (OC). V OC bude server s potrebným software na riadenie 
a vizualizáciu a GPRS modulom na komunikáciu s riadiacou jednotkou RVOC v rozvádzači 
RVO. 
Rozvádzač RVO: je navrhovaný ako atypický rozvádzač s riadením. Obsahovať bude 
fakturačné meranie, relé spínacích hodín, riadiaci systém a výstupné okruhy. Inteligentná 
riadiaca jednotka rozvádzača (RVOC) zabezpečuje: - prijímanie povelov z operačného 
centra (OC), autonómnu prácu RVO pri výpadku komunikácie s OC, odosielanie povelov k 
regulačnému a ovládaciemu modulu v svietidle a informuje o stave celého systému VO – 
umožňuje tak pravidelnú kontrolu. Návrh regulácie rieši správca VO. 
Veža: pre osvetlenie veže je projektovaný samostatný vývod z RVO káblom CYKY-J 3x4 
mm2, ukončeným podľa požiadaviek investora. Kábel bude vedený v spoločnej trase s VO a 
jeho celková dĺžka je 179 m. Osvetlenie veže bude riešené samostatným projektom. 
 
9. Zoznam svietidiel s plán údržby:  

Tabuľka nových svietidiel: 

Ozn. Typ + svetelný zdroj Krytie Príkon Ks Cel. 
Príkon 

EL1 SiTECO DL 20 LED                                
39 W 

IP 66 39 50 1950 

EL2 SiTECO Floodlight 20 micro LED           
29 W 

IP 66 29 2 58 
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EL3 SiTECO SR 100 1xHIT/150 W         1x 
150 W 

IP 65 170 2 340 

      

 2348 W 
Plán údržby: vychádza z hodnoty udržiavacieho činiteľa. Jeho hodnoty sú uvedené v prílohe. 
Celkový činiteľ údržby pre svietidlá DL 20 LED použitý pri výpočte je 0,81. Pre svietidlá 
Floodlight 20 micro LED je 0,8 a pre svietidlá SR100 je 0,63. 
Pre uvedené udržovacie činitele je stanovený nasledovný plán údržby: 
svietidlá DL 20 LED a Floodlight 20 micro LED:  
čistenie svietidiel - každé 3 roky 
výmena svetelných zdrojov - nie 
predpokladaná životnosť - 25 rokov 
svietidlá SR100: čistenie svietidiel - každé 3 roky 
výmena svetelných zdrojov - každé 4 roky 
predpokladaná životnosť - 25 rokov 
Údržba spočíva v kontrole a čistení vonkajších svetelných častí svietidiel. Práce môžu byť 
vykonávané pomocou vysokozdvižného vozíka.   
10. Vyhodnotenie svetelno-technických parametrov: Podľa TNI CEN/TR 13201-1 a 
STN EN 13201-2 bola pre komunikácie parku priradená trieda osvetlenia – S4. Kontrolný 
výpočet bol  prevedený v programe DIALux 4.12 a výsledky výpočtu sú uvedené v prílohe 
tech. správy.  
11. Vyhodnotenie úspory spotreby el. energie:  Modelový výpočet úspory spotreby el. 
energie uvažuje so svietením počas celej doby na 100%, vrátane osvetlenia sochy a 
prechodu pre chodcov. Modelová situácia slúži na výpočet modelovej spotreby elektrickej 
energie a prevádzkovateľ si môže zvoliť vlastný režim prevádzky VO s reguláciou. 
 Výpočet spotreby pôvodnej sústavy VO – E1 = (Σ(počet zdrojov(ks) x príkon(kW)) x 3900h) 
= 2,988x3900 = 11 652,2 kWh 
Výpočet spotreby novej sústavy VO – E2 = (Σ(počet zdrojov(ks) x príkon(kW)x regulácia) x 
3900h)  = 2,348x3900 = 9157,2 kWh 
Úspora elektrickej energie pre priestor parku - Eu = (E1 – E2) x 0,0036 = (11 652,2 – 
9157,2) x 0,0036 = 8,982 GJ/rok 
Eu (%) = ((E1 – E2)/ E1) x 100= ((11 652,2 – 9157,2)/ 11 652,2) x 100 = 21,41 % 
Výpočet environmentálneho účinku - zníženia emisií CO2:  
Zníženie emisií CO2 (t/rok) = úspora (kWh/rok) x 0,00064 = 2495 x 0,00064 = 1,597 t/rok.   
 
SO 10a El. prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN  - vonkajší káblový rozvod 
NN 
1.  Energetická bilancia:  
Prehľad skladby inštalovaného príkonu: 
Technológia fontány:    12 kW 
Bunka:        9 kW 
Zásuvkový rozvod 3f:     2x5,5 kW 
Zásuvkový rozvod 1f:     2x1,5 kW 
Rezerva:        11 kW 
Celkový inštalovaný príkon:   Pi  = 46 kW 
Výpočtové zaťaženie:    Pp  = 31 kW  (β =0,66) 
 Výpočtový prúd:     Ip = 48 A 
Pri riešení návrhu VKR bolo uvažované s ozvučením a osvetlením spoločenskej akcie do 
2000 osôb -  osvetlenie do 10 kW a ozvučenie do 10 kW. 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie: bude riešená po definovaní parametrov a 
prevádzky fontány a bunky. 
2. Zaradenie el. zariadenia pod ľa vyhl. č. 508/2009 Z.z, príloha č.1, časť III: technické 
zariadenie elektrické skupiny B. 
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3. Kategória dodávky el. energie (STN 34 1610):  je stanovený 3. stupeň dodávky el. 
energie.  
4. Rozvodná sústava: 3/PEN 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-C-S, 1/N/PE AC 230 V 50 
Hz TN-S 
5. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (STN 33 2000–4-41): čl. 411 Ochranné 
opatrenie: samočinné odpojenie napájania - opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred 
priamym dotykom): základným izolovaním živých častí, zábranami a krytmi. Opatrenia na 
ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ochranným pospájaním a 
samočinným odpojením napájania v stanovenom čase (koncové obvody 230 V – do 0,4 s; 
400 V – do 0,2 s; napájacie obvody do 5 s).  
Čl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia – základná ochrana je 
zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou 
izoláciou. 
Čl. 414 Ochranné opatrenie: malé napätie SELV - opatrenia na základnú ochranu (ochranu 
pred priamym dotykom) a na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): 
základným izolovaním živých častí a malým napätím. 
6. Doplnková ochrana (STN 33 2000–4-41, STN 33 2000 –5-54, STN 33 2000-7-714): 
prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA – zásuvkové 
vývody RP. 
7. Požiadavky na krytie EZ: Pre vonkajší vplyv AD4 je krytie – min. IP X4, vonkajší vplyv 
AE2 – min. IP 3X.  Minimálne požiadavky podľa protokolu IP 34, rozvádzače RE1 a RP májú 
krytie IP 44.  
8. Technické riešenie:  Napájanie vonkajšieho káblového rozvodu NN (VKR) bude 
z atypického plastového rozvádzača RE1, zapojeného podľa výkresu č. 03. V RE1 bude 
inštalované fakturačné meranie elektrickej energie VKR, v zaplombovanej časti. 
V neplombovanej časti bude inštalovaný vývod pre rozvádzač RP, vývod pre technológiu 
fontány a jedna vývodová rezerva. Vývod pre napájanie rozvádzača RP bude realizovaný 
bez predistenia, káblom 1-AYKY-J 4x70 mm2 v zemi v spoločnej ryhe s verejným osvetlením, 
trasa v zemi 161 m, dĺžka 167 m. Vývod pre napájanie technológie fontány, bude istený 
a vyhotovený káblom CYKY-J 5x16 mm2, trasa v zemi 189 m, dĺžka 195 m, tiež vedený 
v ryhe spolu s verejným osvetlením. Rozvádzač RP bude plastový atypický rozvádzač určený 
pre napájanie ozvučenia a osvetlenia spoločenských akcií pomocou 1 fázových a 3 fázových 
zásuviek osadených v rozvádzači. Z RP bude realizovaný aj rezervný vývod pre rozvod 
bunky káblom CYKY-J 5x16 mm2, trasa v zemi 149 m, dĺžka 159 m a ukončený bude v 
rozvádzači RB (ktorý je predmetom el. inštalácie bunky).  
Uloženie káblového vedenia: Káblové vedenie bude realizované v spoločnej trase 
s verejným osvetlením..  
Ochrana pred prepätím a uzemnenie (STN 33 2000-4-41: 2007, STN 33 2000–5-54, STN 
EN 62305): Rozvádzače RE1 a RP budú uzemnené vodičom FeZn φ10 mm pomocou 
typových svoriek na uzemňovaciu sústavu verejného osvetlenia, ktorá bude zhotovená 
pásom FeZn 30x4 mm v zemi pod káblovým lôžkom. Uzemňovacie vodiče FeZn φ10 mm 
budú z uzemňovacej sústavy vyvedené i v miestach napojenia bunky a napojenia 
technológie fontány.  
SO 09b Verejné osvetlenie - el. prípojka NN:  
na existujúcom DB 2x9/6 kN stožiari bude inštalovaná vo výške 250 cm nová prípojková 
poistková skrinka SPP 2 s novým zvodom káblom 1-AYKY-J 4x25 mm2. Dĺžka zvodu na 
stožiari je 8 m. Istenie v SPP 2 je navrhované na 50 A. Prívod: z SPP 2 bude smerom k zemi 
vyvedený kábel 1-CYKY-J 4x25 mm2 v pancierovej pozinkovanej rúrke Ø 36 mm do výšky 
200 cm a v trase podľa výkresu č. 02 s uložením v zemi podľa výkresu č. 04 privedený na 
vstupné svorky navrhovaného rozvádzača verejného osvetlenia RVO (s fakturačným 
meraním), zabudovaného do protihlukového múru tak, aby časť pre elektromer bola vo 
výške min. 60 cm nad upraveným terénom. Pred rozvádzačom má byť z dôvodu bezpečnej 
obsluhy voľný rovný priestor min. 80 cm. Ochranný vodič (PEN) bude uzemnený s max. 
odporom 15 Ω (vodičom FeZn Ø 10 pripojeným na uzemňovaciu sústavu VO). Trasa kábla 
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v zemi je 85 m, celková dĺžka kábla je 96 m. Hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 
3x32 A, vypínacia charakteristika B. 
 
 
SO 10b El. prípojka NN a vonkajší káblový rozvod NN  - El. prípojka NN: 
 na existujúcom DB 2x9/6 kN stožiari bude inštalovaná vo výške 250 cm nová prípojková 
poistková skrinka SPP 2 s novým zvodom káblom 1-AYKY-J 4x35 mm2. Dĺžka zvodu na 
stožiari je 8 m. Istenie v SPP 2 je navrhované na 80 A. Prívod: z SPP 2 bude smerom k zemi 
vyvedený kábel 1-CYKY-J 4x35 mm2 v pancierovej pozinkovanej rúrke Ø 36 mm do výšky 
200 cm a v trase podľa výkresu č. 02 s uložením v zemi podľa výkresu č. 04 privedený na 
vstupné svorky navrhovaného rozvádzača RE1 (s fakturačným meraním), zabudovaného do 
protihlukového múru tak, aby časť pre elektromer bola vo výške min. 60 cm nad upraveným 
terénom. Pred rozvádzačom má byť z dôvodu bezpečnej obsluhy voľný rovný priestor min. 
80 cm. Ochranný vodič (PEN) bude uzemnený s max. odporom 15 Ω (vodičom FeZn Ø 10 
pripojeným na uzemňovaciu sústavu VO). Trasa kábla v zemi je 85 m, celková dĺžka kábla je 
96 m. Hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 3x50 A, vypínacia charakteristika B. 
4. Bezpečnos ť a ochrana zdravia pri práci:  v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. môžu montáž 
a údržbu elektrického zariadenia vykonávať pracovníci min. s kvalifikáciou elektrotechnik 
v rozsahu osvedčenia - § 21. Na odborné prehliadky a skúšky je predpísaná kvalifikácia: 
revízny technik - § 24. Všetky inštalované výrobky musia spĺňať požiadavky príslušného 
technického predpisu. Montážne práce realizovať v súlade s platnými STN a montážnymi 
pokynmi výrobcov. Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych prác, 
bezpečnosti práce a musia používať predpísané pracovné a ochranné pomôcky. Všetky 
práce na elektrickej inštalácii budú vykonávané v beznapäťovom stave. Údržba - pravidelné 
revízie sú základnými podmienkami spoľahlivej údržby el. inštalácie. Prevádzkovateľ musí 
byť informovaný o všetkých zistených chybách, a tie sa musia bezodkladne odstrániť.  
5.Starostlivos ť o životné prostredie a likvidácia odpadu:  Projektované verejné 
osvetlenie a vonkajší káblový rozvod, ich výstavba a prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani 
ohrozenia živočíchov. Likvidáciu vzniknutého odpadu pri montáži zabezpečí dodávateľ. Pri 
nakladaní s odpadmi je povinný rešpektovať zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č.310/2013 
Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 
7. Záver: 

Podrobnosti technického riešenia sú uvedené v technických správach jednotlivých objektov. 

Káble 
Káblové trasy +zemné práce 
Rozvádzač RVO 
Rozvádzač RE 
Rozvádzač RP 
Prípojková skriňa SPP6 
 
 
SO 12 Nové lávky cez potok Všivák 

V rámci revitalizácie a rekonštrukcie parku Ľudovíta Štúra na Bôriku došlo k úpravám 
spevnených plôch ako aj k zvýšeniu návrhu využívateľnosti parku. Na základe týchto 
skutočností bol preverený stav existujúcich betónových lávok, ktorý bol vyhodnotený ako 
nevyhovujúci. Existujúce lávky budú odstránené a nahradené novými, ktoré sú svojim tvarom 
prispôsobené navrhovaným úpravám spevnených plôch. Úpravou lávok nedôjde 
k obmedzeniu prietoku v koryte potoka Všivák, nakoľko dochádza k ich zdvihnutiu. 

1. Celková koncepcia  riešenia vychádza z návrhu estetickej a funkčnej konštrukcie 
v intraviláne mesta Žilina. Vzhľadom k návrhovým parametrom lávok bol navrhnutý 
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jednopoľový mostný objekt s teoretickým rozpätím poľa Lt=5,0m na vetve „H2“ a Lt=5,0m na 
vetve „G3“. 

2. Nosná konštrukcia  je navrhnutá ako železobetónová doska premennej hrúbky 
v priečnom smere. Na zhotovenie dosky sa použije betón C30/37, vystužený betonárskou 
výstužou triedy B 500B podľa normy STN EN 1992-1-1. 

Nosná konštrukcia dosky bude zhotovená ako jeden celok (bez pracovnej škáry), vzhľadom 
na šírkové a výškové usporiadanie. V priečnom smere je doska v jednostrannom sklone 
1,0%. Výška nosnej konštrukcie dosky je navrhnutá 250~280mm. V pozdĺžnom sklone 
doska zodpovedá navrhovanému sklonu komunikácie.  

Pretože doska slúži ako podklad pre izoláciu, je potrebné dosiahnuť pri jej realizácii normou 
požadovanú rovinatosť povrchu v zmysle STN 73 6242. 

3. Šírkové usporiadanie  nosnej konštrukcie vyplýva z prechodového prierezu navrhovanej 
komunikácie pre peších. Voľná šírka na moste dosahuje hodnotu medzi rímsami 2,5m. 
Celková šírka lávok meraná po okraje ríms je potom 3,2m. 

4. Spodnú stavbu  tvoria dve masívne gravitačné opory založené na plošných základoch. 
Súčasťou spodnej stavby sú aj konzolové rovnobežné krídla. Nosná konštrukcia spodnej 
stavby je navrhnutá z betónu C25/30 s výstužou z ocele triedy B 500B. Pre dané zaťaženie 
opora vyhovuje z prostého betónu. Z konštrukčných dôvodov je v priereze navrhnutá 
konštrukčná výstuž zo sieťoviny. 

Súčasťou spodnej stavby sú aj rovnobežné konzolové krídla, ktorých konštrukcia je priamo 
spojená s oporou. Výstuž krídel je navrhnutá rovnaká ako v oporách.  

Všetky plochy betónových konštrukcií spodnej stavby, ktoré budú trvale v styku so zeminou, 
a nie sú priamo opatrené izolačnou vrstvou z NAIP, sa natrú vhodnou izoláciou chrániacou 
konštrukciu pred účinkami vlhkosti. 

5. Rímsy na lávkach sa zhotovia ako monolitické celkovej šírky 0,35m, z prevzdušneného 
betónu C35/45. Kotvenie ríms bude pomocou oceľových zinkovaných kotiev M16x150mm 
a oceľových kotevných prvkov do nosnej konštrukcie lávky. Pod rímsou bude na šírku 
umiestnený jeden kotevný prvok. Rímsa má priečny spád do komunikácie chodníka 4%. 

6. Zábradlie  je umiestnené na oboch rímsach lávky. Použije sa zábradlie vytvorené z 
oceľových rúr φ50x3mm so zvislou výplňou z oceľových rúr φ20x2mm. Stĺpiky zábradlia sú 
kotvené do monolitickej rímsy pomocou oceľových kotiev. Pod kotevnú dosku stĺpikov 
zábradlia sa zhotoví vrstva plastmalty, ktorá sa strechovite upraví v smere od kotevnej platne 
zábradlia. 

Vonkajšie plochy nosnej konštrukcie budú natreté ochranným a zjednocujúcim náterom s 
svetlosivým farebným odtieňom. Hrana nosnej konštrukcie pod rímsou až po okapový nos 
bude natretá vodeodpudivým náterom. 

Na lávke budú umiestnené 2 ks informačných tabúľ uprostred mostného poľa. 
7. Úprava koryta potoka  
V zmysle pripomienok SVP je navrhnuté spevnenie a dna a svahov potoka Všivák. 
Spevnenie je navrhnuté pre všetky lávky v rozsahu cca 2m pred, popod lávky a vo 
vzdialenosti 2m za lávky. Úprava bude z kamennej rovnaniny a bude plynulo napojená na 
existujúce koryto. 
8. Záchytná mreža   
V zmysle pripomienok SVP sú navrhnuté pred každou novovybudovanou lávkou záchytné 
mreže vo vzdialenosti 1m od líca. Bude zhotovená z oceľového rámu so zvislou výplňou,, 
ktorý bude kopírovať tvar úpravy koryta. 
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5.  Dočasné dopravné opatrenia 
Pri zhotovovaní stavby dôjde k obmedzeniu verejnej cestnej premávky na priľahlých 
miestnych komunikáciách – Ul. Tajovského,a na Bôrickej ceste.  
Pri realizácii SO  02 dôjde k zúženiu jestvujúceho dopravného pásu Tajovského ul. na šírku 
7,00 m so zachovaním obojsmernej cestnej premávky na dĺžke maximálne 50 m, pričom sa 
oblasť pracovného miesta pri obsadení vozovky zabezpečí umiestnením prenosného 
dopravného značenia podľa prílohy projektu. Vzhľadom na vedenie trolejbusovej dopravy po 
tejto MK je nutné v čase mimo zhotovovania stavebných prác prenosné dopravné značky 
a dopravné zariadenia z tejto komunikácie vždy  každý deň odstrániť. 
Pri realizácii SO  03 dôjde k zúženiu jestvujúceho dopravného pásu Tajovského ul. na šírku 
5,50 m so zachovaním obojsmernej cestnej premávky na dĺžke maximálne 50 m, pričom sa 
oblasť pracovného miesta pri obsadení vozovky zabezpečí umiestnením prenosného 
dopravného značenia podľa prílohy projektu. Vzhľadom na vedenie trolejbusovej dopravy po 
tejto MK je nutné v čase mimo zhotovovania stavebných prác prenosné dopravné značky 
a dopravné zariadenia z tejto komunikácie vždy  každý deň odstrániť. 
Pri realizácii SO 09a dôjde k zúženiu jestvujúceho dopravného pásu na Bôrickej ceste 
v dvoch etapách so zachovaním minimálnej šírky vozovky 3,00 m s vedením cestnej 
premávky po jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch jazdy, pričom sa oblasť pracovného 
miesta pri obsadení vozovky zabezpečí umiestnením prenosného dopravného značenia 
podľa prílohy projektu. 
Pri realizácii SO 09b dôjde k úplnej uzávere Bôrickej cesty v mieste rozkopávky 
jednopruhovej jednosmernej komunikácie. Realizácia stavebných prác je navrhovaná iba 
v nočných hodinách. Oblasť pracovného miesta pri obsadení vozovky sa zabezpečí 
umiestnením prenosného dopravného značenia podľa prílohy projektu. 
Pri realizácii SO 12 dôjde ku obmedzeniu cestnej premávky na Bôrickej ceste zúžením 
obojsmerného jazdného pásu na jeden jazdný pruh po ktorom bude vedená cestná 
premávka v oboch smeroch jazdy. Oblasť pracovného miesta pri obsadení vozovky 
zabezpečí umiestnením prenosného dopravného značenia podľa prílohy projektu.  
Z dôvodu nevyhovujúcich rozhľadových pomerov  v križovatke MK Bôrická cesta, ul. 
Za plavárňou a Cesta k Paľovej búde bude daná prednosť v jazde pre vozidlá idúce 
z vedľajšieho paprsku križovatky na hlavnú cestu. 
Pre riadenie premávky v dotknutých miestach sa použijú prenosné dopravné značky 
v základnej veľkosti v reflexnom prevedení tr. RA1 

  

6. Trvalé dopravné zna čenia na Bôrickej ceste. 
Zriadenie vyznačeného priechodu pre chodcov na MK Bôrická cesta si vyžaduje zhotovenie 
vodorovnej dopravnej značky V6a so šírkou 3,00 m nástrekom bielou farbou a osadenie 
troch nových zvislých dopravných značiek na Bôrickej ceste.  Umiestnenie a druh ZDZ sú 
uvedené v samostatnej prílohe  .  

 

7. Starostlivos ť o životné prostredie. 
Počas stavebnej činnosti vznikne odpad kategórie O – ostaný a N – nebezpečný (v súlade 
s katalógom odpadov, vydaný ako Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, .ktoré môžu vzniknúť pri stavebnej činnosti  

Aby počas doby výstavby nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia výstavby, 
bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa :  
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy a vegetácia s dodržaním príslušných noriem 
- dodržiavať nariadenia  a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov a plôch 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska  zabezpečovať ich čistenie 
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- stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií objektov podľa 
projektovej dokumentácie ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle 
Zákona o odpadoch č. 273/2001 Z.z., č.24/2004 Z.z., č. 283/2001 Z.z. a Vyhlášky  
Ministerstva životného prostredia  SR  o  kategorizácií odpadov  č.284/2001 
 

Predpoklad vzniku odpadov 

Por. 
číslo 

Číslo 
druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 
Odpadu 

1. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

2. 15 01 02 obaly z plastov O 

3. 15 01 10 obaly a nádoby z plastov so zvyškami a obsahom 
škodlivín N 

4. 17 01 01 betón O 

5. 17 02 03  plasty  O  

6. 17 02 04 odpad z nanášania náterových hmôt N 

7. 17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O  

8. 17 04 05 železo a oceľ  O 

9. 
17 04 09 železný šrot, kovové nádoby a obaly znečištené 

škodlivinami N 

10. 17 04 11  káble iné ako uvedené v 17 04 10  O  

11. 17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O  

12. 
17 09 03  iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane 

zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné 
látky (ortuťové sodíkové výbojky) 

N  

13. 
17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O  

14. 20 02 01  
biologicky rozložiteľný odpad  O  

 

8.  Bezpečnos ť práce 
Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle zákona 124 z roku 
2006 a vyhlášky č. 374 SÚBP a SBÚ zo 14.8.1990 o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach 
vykonávaných strojmi,   montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor 
musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

 

 

Spracovala: Ing. Blanka Malá 


