BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE
adresa: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava
tel. +421-2-5556 2693, + 421 903 046 540 • email: broz@broz.sk web: www.broz.sk

V Bratislave 09.09.2020

zares, spol. s r.o.
Na vrátkach 15
841 01 Bratislava
IČO: 35778806
Vec: Objednávka
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.09.2020 si u Vás záväzne objednávame
zhotovenie miesta pre biodiverzitu, nášľapného kameňa – stepping stone v celkovej hodnote 5
835,83eur bez DPH a 7 003,00 eur s DPH pre účely projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca
krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku (BLUEHLINGE).
Bližšia špecifikácia:
• Štrkový trávnik v celkovej výmere 160m2. Ide o pochôdzny trávnik o vrstve hrúbky 0,25m s
dvomi vrstvami zakladania. Vrchná vrstva z menšej frakcie by mala zabezpečiť príjemné
chodenie po chodníku, bez narážania na kamene väčšej frakcie ako je 0-32mm. Pridanie
humóznej zložky, ornice zabezpečí dobré podmienky pre rast špeciálnej trávno-bylinnej
zmesi.
Popis technológie zakladania štrkového trávnika:
Percentuálne zloženie štrkového trávnika je 80% nosnej konštrukcie (štrku) a 20% prídavného
materiálu (zeminy). Na 1m2 sa spotrebuje 30g špeciálneho trávno-bylinného osiva (podiel
bylín 20%). Travinno-bylinné osivo DODÁ OBJEDNÁVATEĽ.
Vrstvy sa musia zakladať jednotlivo, pričom sa musia hutniť tak, aby vznikla súvislá
podkladová vrstva dostatočnej pevnosti pre peší pohyb. Vrstva s pridaným humusom sa musí
premiešavať postupne, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozloženie humusu vo vrstve.
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Priepustnosť musí byť zabezpečená v podkladovej vrstve 1,0 x 10-6/ m/s, vo vegetačnej
vrstve následne 5 x 10-6/ m/s.
Odvodnenie chodníka musí byť zabezpečené v max. sklone 5%. Nie však väčší, aby
dochádzalo k postupnému vsakovaniu zrážok a tým aj naplneniu funkcie chodníka. Táto
plocha bude slúžiť aj ako vodozádržné opatrenie, ktoré zlepšuje adaptáciu na klimatickú
zmenu a absorbuje aj väčšie množstvo nárazových zrážok, ktoré potom v suchom období
napomáhajú k udržaniu vlhkosti okolitých travinno-bylinných porastov.
Vrchná humózna vrstva pre výsev zmesi zabezpečí dobré podmienky pre klíčenie semien.
Podstatné je po výseve povrch uvalcovať tak, aby nedošlo k rozvievaniu semien.
Ideálna je výstavba pri teplote okolo 8-10o/C. Viac technických detailov možno nájsť
v Prílohe 1.
• Kvetinový trvalkový záhon v celkovej výmere 16m2 v nasledovnom zložení:
Substrát pre výsadbu:
15% štrk lámaný 4/32
50 % piesok 0/4
25% vykopaná miestna zem
15% Kompost (sterilný substrát)
Mulč: štrk 4/8 alebo piesok premývaný 1-4mm
Prípravu podkladu pre kvetinový záhon je nutné realizovať súbežne so zhotovením štrkového
trávnika. Detail osadenia plochy kvitnúcimi trvalkami, ktoré pokryjú nedostatok nektáru pre
opeľovače v čase pokosenia lúky a travinno-bylinných porastov v okolí, je možné nájsť
v Prílohe 2. Biologický materiál trvalkového záhonu poskytne dodávateľ.

Miesto dodania:

Park pri OD Saratov, MČ Dúbravka, Bratislava

Termín dodania:

do 31.10.2020
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Kontaktná osoba na prebratie tovaru:

Mgr.
Katarína
+421 903 046 540

Klimová,

klimova@broz.sk,

Pripájam aj fakturačné údaje:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na riviére 7/a
841 04 Bratislava
IČO: 31771815
DIČ: 2021575028
Na faktúru je nutné uviesť nasledovný text:
Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku (BLUEHLINGE)

S pozdravom

.......................................................
Mgr. Katarína Klimová
Projektový manažér
BROZ

IČO: 31771815 • DIČ 2021575028 • Bankové spojenie: VÚB banka a.s., č. účtu IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357

