
celková plocha IEZ m2 740
plocha záhonov m2 550
plocha štrkových chodníkov m2 190

Výkaz prác
odstránenie pôvodného trávneho porastu totálnym herbicídom m2 500
obrobenie pôdy rotavátorom m2 500
vyberanie pôvodných trvaliek m2 240
presádzanie pôvodných trvaliek (zaškôlkovanie) na záložnú plochu m2 80

vyberanie pôvodných cibuľovín zo záhonov a ich uskladnenie ks 3 000
odstránenie pôvodného kmeňa stromu priemeru 400mm, ručným náradím ks 1
výkop ryhy (odstránenie pôvodného potrubia závlahového systému), ryha šírky 20cm, hĺbky 30cm,

ručným náradím
m 100

vytýčenie záhonov a vymeranie prevýšenia terénu hod 4
vymeriavanie výškového prevýšenia terénu hod 4
urovnanie pôdy v záhonoch po výkope pôvodného závlahového potrubia m2 100
výkop ryhy na položenie nového závlahového potrubia, šírky 20cm, hĺbky 30cm, ručným náradím m 150
inštalácia závlahového potrubia m 150
montáž komponentov závlahového systému ks 70
zasypanie výkopovej ryhy zeminou z výkopov m 150
impregnácia terasových dosiek ochraným náterom (2x) m2 62
impregnácia drevených hranolov ochraným náterom (2x) m2 8
výkop jám pre osadenie drevených hranolov, hĺbky 20cm, ručným náradím ks 80
zhotovenie (montáž) obrúb záhonov z terasových dosiek, ručným náradím m 220
uchytenie nopovej fólie (izolačnej vrstvy) na terasové dosky, ručným náradím m 220
položenie tkanej škôlkárskej textílie pod štrkové chodníky m2 190
dovoz makadamu m3 40
vysypanie chodníkov makadamom (+ finálna úprava), ručným náradím m2 190
dovoz kompostovej zeminy m3 170
vysypanie kompostovej zeminy do záhonov a finálna úprava povrchu m2 550
hĺbenie ryhy (dvojrad) na výsadbu živého plota, hĺbka 0,3m, šírka 0,2m, ručným náradím m 52
výsadba krov, voľnokorenných výšky 50cm ks 260
hĺbenie jamy pre výsadbu stromov, veľkosti jám 0,19m3 (cca 200 litrov), ručným náradím ks 7
výsadba stromu s veľkosťou balu priemeru 500mm ks 7
zakotevnie dreviny tromi kolmi ks 7
hĺbenie jám pre výsadbu krov, veľkosti jamiek do 0,01m3, ručným náradím ks 12
výsadba krov s veľkosťou balu priemeru balu nad 100 do 200mm ks 12
hĺbenie jám pre výsadbu trvaliek, veľkosti jamiek do 0,01m3, ručným náradím ks 1 325
výsadba trvaliek s veľkosťou balu priemeru do 100mm, resp. nad 100 do 200mm (kontajner K9, 1L, 2L) ks 1 325
hĺbenie jám pre výsadbu cibuľovín, veľkosti jamiek do 0,01m3, ručným náradím ks 3 500
výsadba cibuľovín s priemerom cibúľ do 100mm ks 3 500

Výkaz materiálu
totálny herbicíd, 1L balenie ks 1
drevené kolíky (na vytyčovanie segmentov) ks 50
špagát jutový, bal 5kg (na vytyčovanie segmentov) ks 1

LLD-PE potrubie 32*4,4 PN 10 m 150

zátka na potrubie 32 mm ks 20

plastový T-kus 32 mm ks 25

vrchný ochranný olejový náter, 2,5 L bal ks 3
skrutka do dreva samorezná VR DT, žltý pozink, krížová zapustená hlava, 3x50 ks 500
nopová fólia, bal 0,5x20m ks 6
spony do sponkovačky - sponka z jemného drôtu, typ 53, 11,4x0,74x14mm, bal 1000ks ks 4
tkaná škôlkárska textília T 90g, bal 1,6x100m ks 2
makadam, fr. 8-16 m3 40

Realizácia IEZ: Výkaz prác a materiálu

popis práce MJ množstvo



kompostová zemina, voľne ložená m3 170
Carpinus betulus, voľnokorenné sadenice, výška 50cm ks 260
Prunus padus ´Nana´, drôtený bal, 14/16 ks 7
kôl drevený, špic, 250/6 ks 21
kôl drevený, polovica, 250/6 ks 7
popruh na uviazanie dreviny ku kolom, 100m bal ks 1
Caryopteris x clandonensis 'Blauer Spatz´ , 2L ks 6
Hydrangea ´Limelight´, 2L ks 6
Achnatherum calamagrosts,  2L ks 8
Anemone sylvestris, K9 ks 44
Anthemis tinctoria 'E. C. Buxton', 1L ks 50
Artemisia absinthium, 1L ks 8
Astrantia major ´Alba´, 1L ks 8
Campanula glomerata, K9 ks 17
Centranthus ruber var. coccineus, K9 ks 39
Coreopsis Verticillata-Hybride 'Moonbeam', K9 ks 28
Digitalis ferruginea, K9 ks 53
Echinacea purpurea ´Picca Bella´, 1L ks 33
Echinacea purpurea 'Milkshake', K9 ks 28
Echinops ritro 'Veitch's Blue', K9 ks 14
Eryngium planum 'Blauer Zwerg', 1L ks 14
Euphorbia cyparissias, K9 ks 22
Euphorbia polychroma, K9 ks 28
Euphorbia seguieriana subsp. niciciana, 1L ks 6
Euphorbia soongarica, K9 ks 19
Festuca mairei, 1L ks 28
Gaura lindheimeri 'Gambit Rose', K9 ks 33
Geranium Collinum-Hybride 'Nimbus'/ Geranium Pratense-Hybride 'Johnson's Blue', 1L ks 17
Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' , K9 ks 33
Geranium phaeum 'Lily Lovell', K9 ks 14
Geranium Renardii-Hybride 'Philippe Vapelle', 1L ks 69
Geranium sanguineum 'Album', K9 ks 10
Geranium sanguineum 'Elsbeth', K9 ks 39
Geranium x magnificum 'Rosemoor', K9 ks 50
Helleborus  ´New Hybrids´, K9 ks 36
Hemerocallis citrina, 1L ks 37
Iris sibirica ´Butter and Sugar´, 1L ks 14
Knautia macedonica , K9 ks 39
Liatris spicata 'Floristan Weiß', K9 ks 14
Linum perenne , K9 ks 14
Lychnis chalcedonica, K9 ks 33
Melica ciliata, 1L ks 33
Nepeta x faassenii 'Walkers Low', K9 ks 13
Origanum Laevigatum-Hybride 'Rosenkuppel', K9 ks 33
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours', 2L ks 4
Physostegia virginiana 'Alba', K9 ks 8
Rudbeckia fulgida var. deamii, K9 ks 60
Rudbeckia triloba, K9 ks 8
Salvia nemorosa 'Mainacht', 1L ks 19
Sanguisorba albiflora, K9 ks 8
Scabiosa caucasica, K9 ks 17
Sesleria autumnalis, K9 ks 93
Stachys monieri 'Hummelo', K9 ks 58
Stipa giganthea, 2L ks 8
Stipa tennuisima, 1L ks 22
Verbascum bombicypherum, 1L ks 8
Veronica teucrium 'Knallblau', K9 ks 28
Veronicastrum virginicum 'Album', 1L ks 6

Allium ´Purple Sensation´, 12/14 ks 700



Camassia leichtlinii ´Caerulea´, 12/14 ks 350
Fritillaria persica ´Adiyaman´, 18/20 ks 300
Fritillaria persica ´Alba´, 20/+ ks 100
Narcissus ´Dutch Master´, 14/16 ks 1 200
Narcissus ´Salome´ , 12/14 ks 1 000




