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TECHNICKÁ SPRÁVA
1. VŠEOBECNE

Navrhované ihrisko je situované v Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, na parcele s ozn. 1669/ 584 v
blízkosti základnej školy Alexandra Dubčeka. Investor ( Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ) má v pláne
vybudovať hokejbalové ihrisko s umelým plastovým povrchom, časomierov na vhodnom viditeľnom mieste a zastrešené
striedačkami pre domácich, hostí a časomerača spojené s tresnou lavicou. Nové hokejbalové ihrisko bude situované na
existujúcom asfaltovom ihrisku s basketbalovými košmi a hádzanárskymi bránkami, ktoré budú pre potreby nového
hokejbalového ihriska presunuté. Novovybudované ihrisko ma vnútornú výmeru 35 x 16 m, a celková zastavaná plocha
hracej plochy ihriska je 540m2 + striedačky a plocha pod časomierou.

2. PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Ako prvé bude treba demontovať existujúce basketbalové koše a umiestniť ich na ich novú pozíciu - presné
umiestnenie sa určí počas realizácie. Následne vyspraviť vzniknuté diery po kotvení basketbalových košov. Taktiež bude
potrebné odvŕtať sondy hĺbky cca 300 mm a priemeru podľa potreby zistenia skladby povrchu (6x), z dôvodu kotvenia
konštrukcie mantinelov, striedačiek a časomiery. Tieto prvky nesmú byť kotvené len do asfaltovej vrstvy ale do
betónového podložia. Následne sa tieto diery po sondách vyplnia studeným asfaltom a zarovnajú s existujúcim povrchom.
Ak by sa pod vrstvou asfaltu nenachádzala betónová doska , treba s realizatorom prekonzultovať iné riešenie ukotvenia
prvkov.

3. ÚPRAVA EXISTJÚCEHO ASFALTOVÉHO POVRCHU

Z dôvodu pokládky novej plastovej plochy, je potrebné vyrovnať existujúci asfaltový povrch. Všetky
praskliny a nerovnosti, ktoré by mohli vydúvať nový plastový povrch alebo by bránili pri osadení mantinelov/ striedačiek
alebo časomiery, tieto nerovnosti treba zbrúsiť do roviny. Plocha je vyznačená na výkrese č.2 a to vo výmere 38x21
metrov. Presné miesta, ktoré sa budú brúsiť sa určia po výbere realizátora ( v spolupráci s realizátorom mantinelov/
striedačiek/ časomiery a plastového povrchu). Celkové odvodnenie a vyspádovanie ihriska nieje v predmete zadania
investorom.

4. VRCHNÁ STAVBA
Mantinely okolo ihriska majú výška 1,25 m, výška ochranných sietí za bránkami je 3,70m, výška celej

konštukcie je 4,95 m. Detaily kotvenia mantinelov do podložia a dilatačná špára na umiestnenie umelého povrchu sú
zakreslené vo výkresovej časti - detail č.1 a 2 .
Na hokejbalovom ihrisku sú navrhnuté 4x dvere šírky 700 alebo 800 mm ( určí sa po výbere realizátora ) umiestnené pre
potreby striedačiek a tresných lavíc a 1x dvere šírky 1200 mm- technický vstup na ihrisko. Presné umiestnenie dverí sa
určí po výbere realizátora aby pasovali do jednotlivých segmentov mantinelov. Mantinelová výplň modulu je z
vodovzdornej laminátovej dosky, navrhnutá je biela farba, hrúbka výplne sa určí po výbere materiálu. Laminátové dosky
sú k modulom prichytávané antikorovými nitmi. Na vrchnej časti modulov mantinelového systému je nasadené madlo,
ktoré je vyhotovené z hliníka a následne ošetrené práškovacou farbou. Horné hrany madla sú zaoblené kvôli bezpečnosti
pri športovaní.

Osobitnou konštrukciou sú striedačky, zložené z troch 6 metrových samostojacich častí, situovaných na dlhšej
strane ihriska. Medzi sebou sú predelené laminátovou doskou bielej farby, stredná časť je predelená ešte na tri rovnaké
sektory ( trestné lavice domáci/ hostia a priestor pre časomerača). Striedačky su kotvené do podložia (asfalt -betón) a
niesú spojené s konštrukciou mantinelov. Celá konštrukcia je tvorená ocelovými joklami a krytovaná vodovzdornou
laminátovou doskou - bielej farby. Strecha striedacky je tvorená vodeodolným plechom ( ošetreným náterom). Presah
zastrešenia je 50 mm na každej strane. Vsetky rozmery striedačiek sú zakreslené vo výkresovej časti - detail č. 4.

Na kratšej strane ihriska bude umietnená časomiera na podstave, rozmer časomiery 1400x850x50 mm a údaje,
ktoré má časomiera ukazovať sú : názov týmov, skóre, tretina, čas, 2x2 tresty. Spodná hrana časomiery bude vo výške
3000 mm, kotvená k ocelovej joklovej konštrukcii. Samotná konštrukcia bude kotvená do podložia (asfalt - betón).
Vsetky rozmery podstavy sú zakreslené vo výkresovej časti - detail č. 3.
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5. UMELÝ POVRCH

Ako hrací povrch bude použitý plastový protišmykový exterierový materiál vyrobený z kvalitného copolymeru
PP vo farebnom prevedení RAL 7040 ( odtien sivej farby ). Povrch bude na ihrisku umiestnení celoročne, preto musí
odolať mrazom ako aj vysokým letným teplotám. V prípade potreby musí byť povrch demontovateľný a následne opäť
použitý. Formát jednotlivych dlaždíc je 160x160x12 mm a minimálna nosnosť 500kg/ m2 .Povrch bude zasunutý pod
úroveň mantinelu s dilatačnou špárou, z dôvodu roztažnosti materiálu pri rôznych teplotách ( viď výkresová časť - detail
č.2 ). Farebné prevedenie a umiestnenie čiar a kruhov bude vychádzať z výkresovej časti- odkonzultovaný po výbere
dodávateľa.

6. ELEKTROINŠTALÁCIA PRE POTREBY ČASOMIERY

a. napájací rozvod :

Zariadenia novobudovaného hokejbalového ihriska budú napojené na distribučný NN rozvod z jestvujúcej rozvodnice
unimobunky nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti hracej plochy.

Prípojka NN a elektromerový rozvádzač RE nie je predmetom PD.

(PD Prípojky NN - spracované 07/2006 Ing. Ján Baránek)

Pre objekt je navrhnutý podružný rozvádzač projektovo označený R-HI.
- Rozvodná sústava 3 N+PE, str. 50Hz, 400/230V TN-S

1 N+PE, str. 50Hz, 230V TN-S
- Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41
- samočinným odpojením napájania od zdroja
- doplnkovým pospájaním
- prúdovými chráničmi

b. stupeň dôležitosti dodavky : 3
c. celkový inštalovaný príkon : 2,70 kW
d. druh a spôsob uzemnenia: - jestvujúce
f. maximálny súčasný príkon : 1,50 kW
g. ročná spotreba el.energie : 900 kWh/rok
pri predpokladanom ročnom využití 100 dní a priemernom dennom využití 6 hodín

h. spôsob merania spotreby elektrickej energie :
- jestvujúce - v elektromerovom rozvádzači REp (spoločné meranie pre objekt unimobunky a vonkajšie osvetlenie

ihriska) umiestnenom pri oplotení tenisových kurtov na Beniakovej ulici (údaj podľa PD Ing. Ján Baránek 07/2006)

i. spôsob kompenzácie účinníka : nie je uvažovaná

j. ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu :

- poistkami a ističmi, ochrana podľa STN 33 2000-4-41

k. náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapojenia : nie

l. vonkajšie vplyvy:

- podľa STN 33 2000-5-51 sú určené protokolárne

m. opis technického riešenia :

- viď technická správa časti elektro

7. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie. Ako právny inštitút tvorí súbor
právnych prepisov, medzi ktoré patria : - Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach - Vyhláška MPSVaR č. 508/200 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické - Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov - Zákonník práce - Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
posudzujeme vo dvoch časových horizontoch a to : - počas výstavby a - počas prevádzky. Pri realizácii stavby je potrebné
z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu
bezpečnosti práce. Potrebné je dodržať povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a
povinnosti pri odovzdávaní staveniska v zmysle § 3 až §10. Z hľadiska staveniska a skládok na stavenisku je nutné
dodržať §15 a §16. Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky
pod a nad zemou.Pri búracích prácach a stavebných úpravách je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce
zúčastnených subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. Dodávateľ stavby je
povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s
možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Pri brúsení asfaltu a ďalších prácach s nimi súvisiacich, najmä prácach so strojmi
a mechanizmami je dôležité postupovať podľa vyššie uvedenej vyhlášky. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady,
ktoré vylúčia možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb. Dozor a kontrola nad bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci vykonávanej odbornými orgánmi - štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia a
bezpečnosťou technologických zariadení - kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej
odbornými orgánmi. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v
súlade so zákonom NR SR č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia ich správcami.
Pri križovaní a pri súbehu s inými podzemnými vedeniami musí byť dodržaná STN 73 6005! Požiadavky pre údržbu a
obsluhu elektrického zariadenia musia byť splnené v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/200 Z.z. Na rozvodné skrine sa
musia umiestniť bezpečnostné tabuľky v zmysle STN 343510. Pre prípad nebezpečenstva je nutné zriadiť hlavný vypínač
ktorým by sa vyplo  elektro zariadenie a všetky rozvody.

8. VPLYV REALIZÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba bude mať počas výstavby vzhľadom na jej polohu iba minimálny dopad na životné prostredie lokality,
respektíve mesta. Samotné navrhované zariadenie staveniska nebude maťnegatívne účinky a vplyvy na životné prostredie
v zmysle § 8, Stavebného zákona, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach,
oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prístupnú mieru, respektíve
nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím príslušného Stavebného úradu. Prevádzka objektu ihriska nebude mať
nepriaznivý vplyv na okolité prostredie a ani žiadne zariadenie v priestore objektu nie je zdrojom emisií tuhých látok.
Znečistenie podzemných vôd- pri výstavbe a prevádzke objektu nedochádza k znečisteniu spodných vôd.

9. PRÍLOHY

 Výkres č.1 - Pôvodný a navrhovaný stav
 Výkres č.2 - Úprava asfaltového povrchu
 Výkres č.3 - Výkres osadenia mantinelo, striedačiek, plast. povrchu a časomiery
 Výkres č.4 - Detail č.1 a detail č.2
 Výkres č.5 - Detail č.3
 Výkres č.6 - Detail č.4
 Časť elektrická inštalácia ( technická správa, protokol o určení vonkajších vplyvov, E-01 situácia , E-02 rozvádzač

R-HI, podrobný výkaz prác a materiálu, rozpočet)
 Položkový výkaz výmer.

V Bratislave 09/2020 Vypracovala: Ing. Jakub Mydla


