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Normy v záhradnej a krajinnej tvorbe
Označenie: STN 83 7010
Slovenský názov: Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie
Anglický názov: Nature protection. Tree care and tree protection
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Jazyk: SK
Cena bez DPH: 9,60 € / 289,21 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu: 10,56 € / 318,13 Sk
Cena s DPH pre elektronickú formu: 11,52 € / 347,05 Sk
Predmet normy: Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov,
rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce.
Označenie: STN 83 7015
Slovenský názov: Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou
Anglický názov: Vegetation technology in landscaping.Soil working Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Jazyk: CS
Úroveň zapracovania: idt ČSN 83 9011:2006, idt DIN 18915:2002
Cena bez DPH: 11,60 € / 349,46 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu:
12,76 € / 384,41 Sk [ DPH 10 % ]
Cena s DPH pre elektronickú formu: *
13,92 € / 419,35 Sk [ DPH 20 % ]
Predmet normy: Táto norma platí pre všetky práce s pôdou.

Anotácia obsahu
Táto norma obsahuje českú a slovenskú verziu DIN 18915:2002 a je vydaná so súhlasom ÚNMZ,
ktorá sa prevzala s povolením DIN. Platí pre všetky práce s pôdou pri zakladaní, starostlivosti o
výsadby rastlín, zakladaní trávnikov, stabilizácii terénu, pri rozvojovej a udržiavacej starostlivosti o
vegetačné plochy. Vymedzuje základné termíny, zaoberá sa hodnotením pôd, skupinami pôd pre
vegetačno technické účely. Normuje požiadavky na pôdy, materiály a látky pre zlepšovanie pôd,
hnojivá, substráty a ďalšie materiály. Technologicky rieši prípravu vegetačných plôch, ošetrovanie
existujúcich rastlín,, odstraňovanie nežiaducich materiálov, výmenu pôdy, zhrnutie a ukladanie pôdy,
vegetačné vrstvy. Uvádza druhy skúšok pre vegetačno technické hodnotenie a metódy skúšania pôd
pre vegetačné technológie.

Označenie: STN 83 7016
Slovenský názov: Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba
Anglický názov: Vegetation technology in landscaping.Plants and plant care
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Jazyk: CS
Úroveň zapracovania: idt ČSN 83 9021:2006, idt DIN 18916:2002
Cena bez DPH: 8,00 € / 241,01 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu:
8,80 € / 265,11 Sk [ DPH 10 % ]
Cena s DPH pre elektronickú formu: *
9,60 € / 289,21 Sk [ DPH 20 % ]
Predmet normy: Táto norma platí pre rastliny a ich výsadbu pri úpravách krajiny.

Anotácia obsahu
Táto norma obsahuje českú a slovenskú verziu DIN 18916:2002 a je vydaná so súhlasom ÚNMZ,
ktorá sa prevzala s povolením DIN. Platí pre rastliny a ich výsadbu pri úpravách krajiny. Stanovuje
požiadavky na dodávané rastliny a materiály pre výsadby, rieši výsadbu rastlín, upravuje dokončovaní
výsadieb a práce zahrnuté do dokončovacej starostlivosti. Uvádza druhy a obsah skúšok.
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Označenie: STN 83 7017
Slovenský názov: Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie
Anglický názov: Vegetation technology in landscaping.Turf and seeding
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Jazyk: CS
Úroveň zapracovania: idt ČSN 83 9031:2006, idt DIN 18917:2002
Cena bez DPH: 8,00 € / 241,01 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu:
8,80 € / 265,11 Sk [ DPH 10 % ]
Cena s DPH pre elektronickú formu: *
9,60 € / 289,21 Sk [ DPH 20 % ]
Predmet normy: Táto norma platí pre zakladanie trávnikov výsevom, alebo s použitím
predpestovaných trávnikov, trávnych mačín a segmentov vegetácie a tiež pre iné
výsevy pri úpravách krajiny.

Anotácia obsahu
Táto norma obsahuje českú a slovenskú verziu DIN 18917:2002 a je vydaná so súhlasom ÚNMZ,
ktorá sa prevzala s povolením DIN. Platí pre zakladanie trávnikov výsevom nebo s použitím
predpestovaných trávnikov, trávnej mačiny a segmentov vegetácie, a také pre iné výsevy pri úpravách
krajiny. Špecifikuje termíny , rozlišuje kategórie trávnikov, oblasti použití, vlastnosti a nároky na
starostlivosť. Vytyčuje požiadavky na osiva, predpestované trávniky, trávnu mačinu a segmenty
vegetácie. Upravuje technológie zakladania trávnikov a dokončovacej starostlivosti. Stanovuje druhy a
obsah

Označenie: STN 83 7018
Slovenský názov: Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické
spôsoby stabilizácie terénu. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo
živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami
Anglický názov: Vegetation technology in landscaping.Biological methods of site
stabilization.Stabilization by seeding and planting, stabilization by means of living plant
material, dead material and building elements, combined construction methods.
Jazyk: CS
Úroveň zapracovania: idt ČSN 83 9041:2006, idt DIN 18918:2002
Cena bez DPH: 11,60 € / 349,46 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu:
12,76 € / 384,41 Sk [ DPH 10 % ]
Cena s DPH pre elektronickú formu:
13,92 € / 419,35 Sk [ DPH 20 % ]
Predmet normy: Táto norma platí pre stabilizačné konštrukcie pri úprave krajiny za
použitia osív, rastlín, živých častí rastlín a neživých materiálov k zabráneniu,
prípadne obmedzeniu erózie, zosuvou pôdy a padania kameňa, ako i pri vegetačnej
úprave plôch, ktoré sú pôsobením prírodných vplyvov, alebo technickými zásahmi
zbavené vrchnej vrstvy pôdy.

Anotácia obsahu
Táto norma obsahuje českú a slovenskú verziu DIN 18918:2002 a je vydaná so súhlasom ÚNMZ,
ktorá sa prevzala s povolením DIN. Platí pre stabilizačné konštrukcie pri úprave krajiny za použití
osív, rastlín, živých častí rastlín a neživých materiálov k zabráneniu , pripadne obmedzení erózie,
zosuvov pôdy a padaniu kameňov, tiež aj pre vegetačné úpravy plôch, ktoré sú pôsobením
prírodných vplyvov nebo technickými zásahy zbavené vrchnej vrstvy pôdy. Platí tiež pre násypy
zemín, haldy a skládky. Vymedzuje odborné termíny, zaoberá sa posudzovaním a vyhodnocovaním
podmienok stanovišťa, výberom vhodnej konštrukcie. Normuje požiadavky na osiva, rastliny, živé
časti rastlín, živé stavebné prvky, ďalšie materiály a stavebné prvky. Rieši prípravu plôch k úprave.
Uvádza technológie stabilizovania výsevom, výsadbami, konštrukciami s rastlinami a živými časťami
rastlín, konštrukciami z neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami.
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Označenie: STN 83 7019
Slovenský názov: Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia
starostlivosť o vegetačné plochy
Anglický názov: Vegetation technology in landscaping.Care of vegetation during
development and maintenance in green areas
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Jazyk: CS
Úroveň zapracovania: idt ČSN 83 9051:2006, idt DIN 18919:2002
Cena bez DPH: 8,00 € / 241,01 Sk
Cena s DPH pre tlačenú formu:
8,80 € / 265,11 Sk [ DPH 10 % ]
Cena s DPH pre elektronickú formu:
9,60 € / 289,21 Sk [ DPH 20 % ]
Predmet normy: Táto norma platí pre rozvojovú a udržiavaciu starostlivosť o
vegetačné plochy, vrátane plôch stabilizovaných technicko-biologickými
konštrukciami podľa ČSN 83 9041.

Anotácia obsahu
Táto norma obsahuje českú a slovenskú verziu DIN 18917:2002 a je vydaná so súhlasom ÚNMZ,
ktorá sa prevzala s povolením DIN. Vzťahuje sa na rozvojovú a udržiavaciu starostlivosť o vegetační
plochy vrátane plôch stabilizovaných technicko- biologickými konštrukciami podľa STN 83 7018.
Neplatí pre plochy trávnikov na športových ihriskách. Stanovuje požiadavky na materiály, normuje
technologické kroky prác vo výsadbách rastlín, trávnikoch a plôch lúčneho charakteru. Obsahuje
tabuľky na hnojenie výsadieb rastlín, hnojenie a kosenie trávnikov. Uvádza typy skúšok.

