
STAVBA: LEDNICKÉ ROVNE  ODBAHNENIE RYBNÍKA                                                 Správa 
1. 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                       O B S A H  
 
 
 
 
 
 
1. Úvod 
 
2. Identifikačné údaje 
 
3. Podklady 
 
4. Výpis z katalógu odpadov 
 
5. Technické riešenie 
 
6. Bezpečnosť práce 
 
7. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAVBA: LEDNICKÉ ROVNE  ODBAHNENIE RYBNÍKA                                                 Správa 
1. 

2 

 

 

1. Úvod         

 
V projekte je riešené ODBAHNENIE RYBNÍKA v katastri Beluša na parcele č. 
3833/19, 3831/12, 3839, 3933/2 v obci Lednické Rovne. Dôvodom je bahno 
v rybníku, ktoré znížilo hladinu vody, čo spôsobilo jej prehrievanie, odkysličovanie 
a úhyn rýb.  

 
2. Identifikačné údaje 
 
Objednávateľ:    FISH & AGRO farma, s.r.o.  
Sídlo:     Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne  
IČO:     36 708 780 
DIČ/IČ DPH:    202 228 5639 
obchodný register   Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:17306/R 
konajúci:    Rudolf Barborík, konateľ  
bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
číslo účtu:    2624703416/1100 
e-mail:    info@fishagrofarma.sk  
Tel. kontakt:    +421 905 408 785 
 
Investor:     FISH & AGRO farma, s.r.o.  
Sídlo:     Jilemnická 56/30, 020 61  Lednické Rovne  
 
Dodávateľ:    bude určený verejným obstarávaním 
 
Spracovateľ: Ing. Milan Antl, Clementisova 663/4, 911 01 

Trenčín, IČO: 36123536  
 
3. Podklady 
 
 zameranie jestvujúceho terénu v mierke M=1.200 
 STN, katalógy, vyhlášky, internet 
 
4. Výpis z katalógu odpadov 
 

02 
01 

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA  
A RYBÁRSTVA 

 
5. Technické riešenie 
 

Odbahnenie rybníka spočíva vo vyčistení výpustného objektu a vtokového 
objektu, aby bolo možné vypustiť rybník. Po vypustení rybníka a vysušení bahna 
bude vybudovaná prístupová rampa pre mechanizmy. Pred týmito prácami je nutné 
na vtokovom objekte uzavrieť posúvač HAWLE E2 a otvoriť kovové nástenné 
stavidlo „hydro VM“. 

Pre umožnenie vjazdu mechanizmov do rybníka je nutné urobiť provizórnu 
rampu v spáde 8% a položiť cestné panely IZD 3/828 na šírku rampy 4 m. Po 
ukončení prác budú panely odstránené a dno i breh rybníka daný do pôvodného 
stavu. 
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Odstránenie bahna bude urobené mechanizmami ktoré použije víťaz 
z verejného obstarávania. Predpokladám, že sa bude jednať o pásový bager 
a vyklápacie nákladné auto. Ako možné mechanizmy uvádzam na prílohe č.1 a č.2. 
 

Odstránené a čiastočne vysušené bahno ihneď po vybagrovaní sa bude 
vyvážať na parcely CKN 3840/10 a CKN 3840/15 v katastrálnom území Beluša. Tieto 
parcely sú najvhodnejšie, vyhne sa prevozu po miestnych komunikáciách (ich 
znečisteniu), nakoľko sa cesta nachádza v blízkosti rybníka. 
 
Vzorky z laboratória sú v poriadku ,viď príloha č.5, bude bahno ako druh hnojiva 
vyvážané na ostatné trávnaté plochy a lúky (parcely CKN 3840/10 a CKN 3840/15 
v katastrálnom území Beluša), ktoré má  objednávateľ buď vo vlastníctve, alebo 
v dlhodobom prenájme. 
 
Vyschnuté bahno bude vyvážané na niektoré z týchto pozemkov: 
 
a/ v katastrálnom území Hloža-Podhorie, obec: Beluša, Okres: Púchov, vedených OÚ 
Púchov na LV č. 2904 a to nasledovne: 

pozemok s parc. KN C č. 944/19, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 15 252 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/20, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 2 578 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/21, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 59 326 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/30, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 24 097 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/32, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 463 m2. 
spolu:                101 716 m2 

 
b/ v katastrálnom území Hloža-Podhorie, obec: Beluša, Okres: Púchov, vedených OÚ 
Púchov na LV č. 3623 a to nasledovne: 

pozemok s parc. KN C č. 944/25, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 11 730 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/35, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 918 m2. 
spolu:                12 648 m2 

  
c/ v katastrálnom území Hloža-Podhorie, obec: Beluša, Okres: Púchov, vedených OÚ 
Púchov na LV č. 2896 a to nasledovne: 

pozemok s parc. KN C č. 944/22, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 125 343 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/23, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 2 309 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 944/24, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 22 345 m2. 
spolu:                149 997 m2 

  
d/ v katastrálnom území Nimnica, obec Nimnica, okres Púchov: 

pozemok, parc. KN C č. 1118/3, druh: trvalé trávne porasty,  výmera: 13 028 m2 
spolu:                13 028 m2 

  
e/ v katastrálnom území Púchov, obec: Púchov, Okres: Púchov, vedených OÚ Púchov na LV 
č. 4283 a to nasledovne: 

pozemok s parc. KN C č. 1400/3, druh: ostatné plochy, výmera: 29 747 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 1400/5, druh: ostatné plochy, výmera: 5 m2, 
spolu:                  29 752 m2 

  
f/ v katastrálnom území Udiča, obec: Udiča, Okres: Považská Bystrica, vedených OÚ 
Považská Bystrica na LV č. 2186 a to nasledovne: 

pozemok s parc. KN C č. 2271/1, druh: orná pôda, výmera:  1 309 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 2272, druh: orná pôda, výmera:   1 145 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 2273/1, druh: záhrady, výmera:   1 851 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 2290/3, druh: orná pôda, výmera:  236 m2, 



STAVBA: LEDNICKÉ ROVNE  ODBAHNENIE RYBNÍKA                                                 Správa 
1. 

4 

 

 

pozemok s parc. KN C č. 2290/17, druh: orná pôda, výmera:  107 m2. 
pozemok s parc. KN C č. 2291, druh: trvalé trávne porasty, výmera:  12 839 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 2292/1, druh: trvalé trávne porasty, výmera:  4 071 m2, 
pozemok s parc. KN C č. 2316/4, druh: lesné pozemky, výmera:   223 m2. 
spolu:           21 781 m2 

 
Po vyťažení bahna treba uzavrieť stavidlo na výpustnom objekte a otvoriť posúvač 
na vtokovom objekte.  
 
Kubatúra bahna bola vypočítaná orientačne, ako priemerná hodnota z meraní, viď 
Príloha č.3. Je určená z priemernej hĺbky bahna 110 cm a prestavuje množstvo cca 
14 575 m3. Toto množstvo pri výške 0,9 m zaberie plochu 125 x 125 m, to je cca 15 
625 m2. Pri výpočte kubatúry bolo dno rybníka podľa výkresu č.4 určené v hĺbke cca 
2,5 m od hornej hrany brehu. V prílohe č.4 je orientačne vypočítaná doba 
vyprázdnenia rybníka.  
 
6. Bezpečnosť práce 
 

 Pri realizácii je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti 
práce a Slovenského banského úradu č. 374/90 zo 14.8.1990. Potrebné je hlavne 
dodržať základné povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči 
pracovníkom a povinnosti pri  odovzdávaní staveniska v zmysle §15 - §16. Pri 
zemných prácach je nutné postupovať na základe výsledkov geologických 
prieskumov a nevyhnutne si nechať investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske 
siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou. Pri výkopových prácach je nutné 
postupovať podľa § 19 - § 22 včítane § 26 a § 27. Pri betonárskych prácach a 
ďalších prácach so strojmi a mechanizmami je dôležité postupovať podľa šiestej, 
siedmej, ôsmej a jedenástej časti vyššie uvedenej vyhlášky. V ďalších prípadoch je 
možné  sa  odchýliť  iba  so  súhlasom  Slovenského úradu bezpečnosti práce alebo 
Slovenského banského úradu. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky BOZ pri 
práci, vyplývajúce zo zákona NR SR 330/96 Zb., najmä povinnosť zamestnávateľa, 
zástupcov zamestnancov, komisie BOZ pri  práci, bezpečnosť technickej služby, 
závodnej zdravotnej služby a povinnosti a práva zamestnancov. Z hľadiska min. 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko je povinnosťou stavebníka 
rešpektovať Nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. 
 
7. Záver 
 
Projekt bol spracovaný na základe podkladov, požiadaviek objednávateľa a STN. 
Laboratórne výsledky z bahna sú spracované a doložené v prílohe č.5. 
 
 
Trenčín:  08 . 2019 
Vypracoval:  Ing. Antl 
 
 
 
 

Príloha č.1 
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TATRA 815 S1 6x6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Technické údaje:   
 Značka, typ vozidla T-815 S1 6x6 
 Pohotovostní hmotnosť 11 300 kg 
 Užitočná hmotnosť 10 700 kg 
 Celková hmotnosť vozidla 22 000 kg 
 Rozmery korby d x š x v 4300 x 2500 x 1000 mm 
 Typ motoru T 3-929-11 
 Počet valcov 10 
 Vŕtanie x zdvih 120 x 140 mm 
 Chladenie motora vzduchom 
 Zdvihový objem motoru 15 833,6 cm3 
 Najväčší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 
 Základní spotreba paliva 32,5/63 l/km 
 Maximálna rýchlosť 80 km/hod 
 Pohon 6 x 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.2 
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Rýpadlo JS 180/200 LC 

 

Max. hĺbka kopania 6598 mm 

Max. pracovná výška 9088 mm 

Max. nakladacia výška 7543 mm 

model motora ISUZU 4JJIX 

Celkový výkon motora 92 kW / 128 k 

Max. hmotnosť stroja 19 060 kg 

Maximálny objem lyžice 1,2 m 3 

Druh pohonu hydrostatický 

rýchlosť pojazdu 2,3-4,9 km / hod. 

 

Technické parametre pásového rýpadla JS 180/200 LC (dĺžka výložníka 5,15 m, 
dĺžka násady 3,05 m) 

 
 
 
 

 
Príloha č.3 
 

namerané hĺbky bahna  
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Príloha č.4 
 
Orientačný výpočet množstva vody v rybníku a doba jeho vyprázdnenia: 
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priemerná kóta brehu:  250,60 B.p.v. zo 49 údajov – kóty brehu 
kóta hladiny:    249,74 B.p.v. 
kóta dna, priemerná:  248,10 B.p.v. 
výška brehu nad hladinou:  0,86 m priemerná 
priemerná výška bahna:  1,10 m z 13 údajov, viď príloha č.3 
plocha dna:    12 700 m2 
plocha bahna:   13 800 m2 
Kubatúra bahna:   14 575 m3 
množstvo vody:   (14374+13800)/2x0,54 = 7607 m3 

 
Orientačný výpočet vytekajúceho množstva: 
 
Q = µ x f x (2g x H)0,5   nie sú uvažované straty 
 
kde:     DN = 0,30 m 

     f = пxD2/4= 0,071 m2 

     2g = 19,62 m/s  
     H priemer. = 1,22 m  
     µ = 0,60 
 
Q = 0,60x0,071x(19,62x1,22)0,5 = 0,208 m3/s = 749 m3/hod 
7607/749 = 10 hodín 
Orientačná doba vyprázdnenia rybníka je cca 10 hodín 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.5 
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