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A. Všeobecná část
Tato část dokumentace zahrnuje návrh stavebního objektu, řešícího opravu stávajících ploch
v prostoru hlavním vstupem do školy.
Rozsah oprav byl zadán objednatelem a během zpracování byl s ním upřesňován zejména
s ohledem na stavební stav stávajících ploch, možnosti jejich oprav a finanční prostředky
investora.
Jedná se o havarijní stav, který je nutno řešit urychleně, a to i s ohledem na minimalizaci zásahů
stavební činnosti do školní výuky, proto předpokladem realizace je období školních prázdnin. Na
tento záměr není tedy zpracována žádná předchozí dokumentace. Návrh opravy vychází proto
situačně z provedeného zaměření lokality a záměru objednatele, ideově pak ze souběžně
zpracované Studie architektonického řešení a stavebně technicky z možností daných časem,
dostupnými technologiemi a omezením stran objemu finančních prostředků.
Realizace objektu řeší opravu ploch ve stanovených místech. Jedná se zejména o zpevněné
plochy předprostoru vstupu do budovy, úpravu některých nezpevněných ploch a drobné práce
okolo. Objekt neřeší žádné úpravy stávajících nebo pokládky nových inženýrských sítí.
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Podrobný popis stávajícího stavu – viz Architektonické řešení – příl. č. 5.
Projekt části B.1 se skládá z příloh :
1
2
3
4
5

Technická zpráva
Situace M 1:200
Vzorové řezy
Výkaz výměr
Architektonické řešení

B. Technické řešení
B.1 Situační řešení
Situační řešení zahrnuje celý předprostor, patrno je z přílohy 2 – Situace.
Většinu rozsahu tvoří několik zpevněných ploch. Přímo před vstupem do školy je mezi oběmi
křídly budov vstupní plocha trojúhelníkového tvaru, sloužící pouze pro pěší provoz, s přímou
vazbou na hlavní vstup do budovy školy. Na severní straně na ní navazuje hlavní plocha, mající
hlavní význam jako plocha rozptylová, na kterou je zároveň umožňuje i příjezd vozidel pro
dopravní obsluhu a zásobování školy s návazností na příjezdovou komunikaci. Situační rozsah
těchto ploch zůstane zachován.
V rámci objektu budou některé menší plochy v prostoru severně od těchto zpevněných ploch
upraveny na plochy zatravněné.
B.2 Vytýčení
Projekt byl zpracován v digitální formě v souřadnicích JTSK, výšky jsou uvedeny v sytému Bpv.
Vytyčovací body včetně souřadnic jsou uvedeny na situaci.
B.3 Výškové řešení
Navržené výškové řešení je patrno z přílohy Situace, kde jsou uvedeny rozhodující výšky a
sklony. Limitujícím výškovým faktorem bylo rozhodnutí ponechat stávající rozptylovou plochu a
na ní realizovat nový kryt, tím dochází k jejímu nadvýšení o cca 21 – 30cm. V ploše je zachováno
i stávající úžlabí, aby nemusel být měněn stávající systém odvodnění dešťových vod. Nadvýšení
zastihne i část příjezdové komunikace.
Vstupní plocha zachovává v místech podél budov cca stávající výšky, podél severní hrany
navazuje plynule na zvýšenou plochu rozptylovou.
Odstraněním schodiště se stal celý tento prostor bezbariérový, sklony ploch dosahují hodnot cca
1 – 2,5%.
B.4. Příčné uspořádání
Uspořádání se nemění.
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B.5 Navrhované konstrukce
Navrhované konstrukce odpovídající předpokládanému účelu a dopravnímu zatížení jsou
převzaty z katalogu firmy BEST a odpovídají konstrukcím z katalogu TP 170. Toto je podmíněno
dosažením potřebných vstupních parametrů, zejména pak požadovanou kvalitou podloží.
Plocha vstupní
Bet. dlažba (typ BEST Klasiko, Karo, Mozaik)
Kladecí vrstva 4-8mm
Drcené kamenivo 8 – 16
Drcené kamenivo 0- 63
Celkem

60
30
50
160
300

ČSN 736131
ČSN 736126
ČSN 736126
ČSN 736126

min

80
30
100

ČSN 736131
ČSN 736126
ČSN EN14227-1

min

210

Plocha rozptylová
Bet. Dlažba (typ BEST Klasiko, Karo, Mozaik)
Kladecí vrstva 4-8mm
Podkladový beton SC C16/20 (PB II – C 16/20)
Vrchní impregnační nátěr
Očistěný povrch
Celkem
Plocha oprava živičné vozovky
Asfaltový beton
ACO 11
40
Asfaltový beton
ACP 16+
50
Kamenivo zpev. cem SC C 8/10
120
Celkem min. 210

ČSN EN 13108-1
ČSN EN 13108-1
ČSN EN 14227-1

Materiál a barevnost prvků dlažby jsou určeny v rámci celkového architektonického řešení,
(vychází se z katalogu firmy BEST a.s.). Dlažba typu BEST-KLASIKO (200x100), BESTMOZAIK (100x100) a BEST KARO (200x200) v tl. 60mm je uvažována na vstupní ploše, na
rozptylové ploše pak v zesílená v tl. 80mm.
Vzhledem k nedojasněným podmínkám v podloží je možné lokální použití geotextilie na pláň pod
zpevněné plochy. Její účel bude především v separačních účincích.
B.6. Zemní práce
Největší objem zemních prací zahrnou práce bourací.
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Vstupní plocha se vybourá v celém rozsahu v potřebné tloušťce nové konstrukce. Žulová dlažba
se po očištění odveze na deponii investora, mezilehlé desky v tl. 150mm a celá podkladní vrstva
ze zpevněných materiálů tl. 150mm se odvezou na skládku dodavatele či na recyklaci. Obdobně
též konstrukce rušeného anglického dvorku (mříže přebírá investor) a konstrukce rušeného
schodiště mezi oběma plochami. Krycí desky schodiště se přemístí na opravu schodišť severně
od rozptylové plochy.
Na rozptylové ploše se vybourají pouze ty části stávajících pruhů z dlažby, které budou
nahrazeny prvky odvodnění a trativody.
Využití zemin z výkopku do podsypů záleží na skutečně těžených zeminách. V případě, že
výkopek bude využíván k opětovnému uložení je nutné provádět důslednou selekci zemin
vhodných (štěrky) a nevhodných (jemnozrnné zeminy). Násypový materiál, který bude dovezen
ze zemníku dodavatele, musí být vhodný pro použití dle zatřídění ČSN 72 1002 Klasifikace
zemin. Jeho provádění musí být v souladu s požadavky ČSN 73 6133 Navrhování a provádění
zemního tělesa. Provádění musí být samozřejmě celkově v souladu s požadavky ČSN 73 3050
Zemní práce.
Možné sanace v prostoru aktivní vrstvy komunikací a ploch jsou uvažovány v rozsahu cca 100m2
pro případ zastižení nevhodného podloží.
Nezpevněné plochy budou po výškové úpravě v rámci čistých terénních úprav pokryty vrstvou
humusu v tl. 20cm, přivezeného ze zemníku dodavatele a osety travou.
B.7. Odvodnění
Odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch je zajištěno příčnými a podélnými spády do
míst, kde budou osazeny odvodňovací prvky, jež budou v rámci objektu kanalizace napojeny na
odvodňovací systém areálu.
Vzhledem k omezení rozkopávání stávajících betonových ploch v případě změn v systému
odvodnění bylo řešení uzpůsobeno co nejvíce stávajícímu stavu. V jižní části rozptylové plochy
bude využita výškově upravená stávající uliční vpust, v západní části bude osazen do úžlabí
plochy odvodňovací žlab délky 22m. Navržen je žlab z běžného sortimentu výrobců, jako
standard je uvedena firma Hydro BG, dimenze 150 včetně litinového roštu pro zatížení třídy D.
Nezbytná je skladba prvků zaručující spád ve dně a jedna integrovaná vpust. Obdobný bude i
žlábek u vjezdu do areálu, jehož osazení umožňuje nezvedat neúměrně niveletu úprav vjezdové
části. Jeho délka činí 25m, opět nutný spád ve dně a jedna integrovaná vpust. Uložení žlabů musí
odpovídat typovým podmínkám jejich dodavatele. Obecně beton B 35 s min. tl. ve dně 200mm a
boční 150mm.
Nezbytné odvodnění pláně u vstupní plochy a ložné vrstvy dlažby u rozptylové plochy bude
zajištěno mělkými trativody s drenáží. Tyto budou umístěny tak, aby zaručily funkčnost a vpustí,
případně do kanalizačních šachet.
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B.8 Inženýrské sítě
Objekt neřeší žádné práce s překládkou, úpravami či pokládkou inž. sítí, tyto jsou řešeny v rámci
jiných objektů či staveb. Dle předaného pouze orientačního podkladu se v prostoru ploch
nachází jen stávající trubní sítě.
Před zahájením prací je proto nezbytné, aby majitel areálu veškeré stávající inženýrském sítě
identifikoval, vytýčil a s tímto vytýčením seznámil pracovníky dodavatelů, a to prokazatelně. Bez
vytýčení všech inž. sítí a jejich písemného předání nesmí být práce na objektu zahájeny. Při
provádění musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na
omezení práce mechanizmy. Pokud bude některá síť v provozu, musí být přihlédnuto
k požadavkům správce. U sítí s předpokladem malého krytí s nebezpečím poškození při zemních
pracích musí být provedena jejich ochrana, případné obtíže budou řešeny zápisem do stavebního
deníku.

C. Požadavky na provádění stavby
V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a
systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy
mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů
těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy
konzultován s GPS a odsouhlasen investorem.
Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a
doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty, projekty
navazujících profesí a staveb, včetně staveb jiných investorů v okolí.
Dodavatel zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným, zároveň bude vytýčena a vyznačena poloha všech podzemních inženýrských sítí a
při provádění zemních prací budou zajištěny proti poškození.

Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a vzorové listy
VL 2. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti
zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a
podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133.
Pokud zemní pláň nesplňuje minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti, musí
geotechnik stanovit vhodnou technologii úpravy konstrukční pláně tak, aby bylo dosaženo hodnot
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předepsaných projektem dopravních staveb (metoda výměny nevhodné zeminy, použití geotextilie
apod.).
Dodavatel stavby zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky
podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a chodníků a provede o tom záznamy ve stavebním
deníku. Při závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci) budou doloženy protokoly o provedených
zkouškách hutnění v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin a ČSN 73 6192
rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží.
Zatřídění zeminy pro podloží vozovky je dle ČSN 72 1001 ČSN 73 1001, namrzavost zeminy
dle ČSN 72 1002 nebo se stanovuje zkouškou podle ČSN 72 1191, vodní režim podloží je
podle ČSN 73 6114 a poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 za optimální vlhkosti a po 4
dnech uložení ve vodě.
V závislosti na zabudované zemině nebo zlepšení podloží (aktivní zóny) jsou minimální hodnoty
přetvárnosti stanovené na pláni podle ČSN 72 1006. U zlepšeného (vrstevnatého) podloží jde o
moduly ekvivalentní (odpovídají stejnému průhybu homogenního podloží) zastupující homogenní
podloží.
Podloží musí být zhutněno podle ČSN 72 1006 (míra zhutnění 102% u zeminy F5 a F6 a 100%
zhutnění pro ostatní). Kromě splnění hodnoty modulu přetvárnosti musí být splněn poměr modulů
Edef,2 / Edef,1< 2,5 a pro kamenitou sypaninu se poměr stanovuje zhutňovací zkouškou.
Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2, předepsaná na pláni vozovky dle ČSN
72 1006 se stanovuje v závislosti na druhu zeminy dle tab. 4, uvedené v TP 170.
Kvalita provedených prací ochranné vrstvy musí být v souladu s ČSN 73 6125, resp. ČSN 73
6126. Na ochranné vrstvě z nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška (ČSN 73
6190, ČSN 73 6192, ČSN 72 1006, příp. jiné metody). Modul přetvárnosti dvouvrstvové
soustavy Edef,2, měřený z druhé zatěžovací větve, má být vždy větší nebo roven hodnotě uvedené
v příslušných katalogových listech dodatku k TP 170 – Navrhování vozovek pozemních
komunikací, schváleného MD-OSI 12.8.2010 s účinností od 1.9.2010.

Ochranná a podkladní vrstva musí splňovat filtrační kriteria, která jsou založena na posouzení
zrnitosti podloží vozovky a nestmelené vrstvy podle ČSN 73 6126. V případě nesplnění daných
požadavků je třeba zrnitosti upravit nebo použít technickou textilii. Při možném výskytu vody v
úrovni pláně je nutná ochranná vrstva ve funkci plošné drenáže s dodržením filtračního kritéria
podle ČSN 73 6126 a propustností vyjádřenou minimálním koeficientem propustnosti 10-3 m/s.
Při provádění se musí zajistit odvodnění propustných vrstev vozovky na vrstvách méně
propustných např. použitím propustných materiálů v krajnici nebo použitím vhodného geodrénu.
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Obrusná vrstva netuhých vozovek se zhotovuje z hutněných asfaltových směsí podle ČSN 73
6121 nebo z litého asfaltu podle ČSN 73 6122. K zajištění dlouhodobých protismykových
vlastností se používají kameniva s ohladitelností požadovanou ČSN 73 6121,-22,-29,-30.
Kryty z dlažeb se zhotovují podle ČSN 73 6131-1,2,3. Pro výběr dlažebních prvků podle druhu
a jakosti a pro konstrukční úpravu platí TSM „Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch a
nemotoristických komunikací“, STÚ 1992.
Pokládají-li se konstrukční asfaltové vrstvy s technologickou přestávkou, je třeba před
pokládkou nové vrstvy provést spojovací nátěr. Povrch spodní vrstvy musí být vždy čistý a
ošetřený v souladu s ČSN 73 6121.
Jakost a tloušťky asfaltových krytů se navrhují v závislosti na navrhované úrovni porušení a třídě
dopravního zatížení podle ČSN 73 6121, případně ČSN 73 6122.
Spáry u živičných vozovek se ošetří spojovacím nátěrem (zálivkou) typu OAT.
V případě požadavku na nepropustnost dlážděného krytu se spáry zalijí vhodnou zálivkovou
hmotou.
Kryty ze silničních dílců se zhotovují podle ČSN 73 6131-2. V případě použití atypických panelů
budou výrobcem doloženy příslušné atesty s udáním vhodnosti pro daný druh použití.
Všechny povrchové znaky inženýrských sítí zasahující do vozovky budou osazeny certifikovanými
výrobky pro minimální třídu zatíženi D 400 (pokud není v projektu stanoveno jinak). Budou
zachovány minimální vodorovné a svislé vzdálenosti těles uličních vpustí a jejich přípojek od
ostatních sítí dle ČSN 73 6005.
Dle § 133 SZ č. 183/2006 odstavce 1 oznámí dodavatel dotčenému stavebnímu úřadu plán
průběžných kontrolních prohlídek stavebních prací komunikací, dílčích etap nebo fází výstavby a
závěrečné kontrolní prohlídky (před vydáním kolaudačního souhlasu).
Průběžné kontrolní prohlídky se týkají prioritně samostatných etap výstavby fází a celků
stavebních objektů, které budou zakryty navazujícími pracemi (vytýčení prostorové polohy
komunikací, zemní práce, pokládka trubních inž. Sítí zahrnutých do objektu – komunikace,
podzemní odvodňovací zařízení – drenáže, vsakovací objekty, přejímka zemní pláně, dokončení
zemních úprav, atd.).

D. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.
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prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související.
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít
vzájemné dohody.

E. Hlediska požární ochrany a civilní obrany
Z hlediska požární ochrany liniová dopravní stavba nevyžaduje speciální opatření v průběhu
provádění stavebních prací.
Minimální průjezdný profil komunikace vyhovuje požadavku čl. 12.3. ČSN 73 0802 na minimální
průjezd š/v = 3,50/4,10m.
Umožňují příjezd nákladních vozidel včetně vozidel HZS a také
osobních vozidel k veškerým areálovým objektům, otočení nákladních vozidel uvnitř areálu a
následný návrat vozidel zpět na veřejné komunikace. Navržený komunikační systém spolu se
stávajícím systémem, ke kterému bude připojen, vyhovuje požadavkům čl. 12.3. ČSN 73 0802.
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