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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

NÁZEV STAVBY CYKLOSTEZKA BUŠTĚHRAD - LIDICE 

MÍSTO STAVBY Město Buštěhrad 

KRAJ Středočeský 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Buštěhrad 616397 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE Cyklostezka, chodníky, autobusové zastávky, zpevněné plochy 
 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
NÁZEV STAVEBNÍKA Město Buštěhrad 

ADRESA STAVEBNÍKA Revoluční 1, Buštěhrad, 273 43 

IČ: 002 34 214 

TELEFON 602 347 411 

E-MAIL javorcekova@mestobustehrad.cz 
 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

CR Project s.r.o. 

Pod Borkem 319 

293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 27086135 

DIČ: CZ27086135 

tel.: +420 326 700 666, fax.: +420 326 700 665 

e-mail: info@crproject.cz 

www.crproject.cz  

b) ODPOVĚDNÁ OSOBA 

Odpovědný projektant Ing. Jindřich Jirák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o 
autorizaci číslo 27772 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle 
zákona ČNR č. 360/1992 Sb. (v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 0009708). Kopie 

osvědčení je součástí přílohy této dokumentace, list 1. 

c) DALŠÍ ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE 

Na projektu se nepodílí další zpracovatelé dokumentace. 

d) JMÉNA A PŘÍJMENÍ PROJEKTANTŮ ČI OVĚŘOVATELŮ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ V DOKLADOVÉ ČÁSTI 

S OPRÁVNĚNÍM PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Na PD se nepodílejí další zpracovatelé s oprávněním podle jiných právních předpisů. 

A.1.4. ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 
Stavební objekty:      Vlastník (správce): 

Řada 100 – objekty pozemních komunikací    

mailto:info@crproject.cz
http://www.crproject.cz/
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SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy - Město Buštěhrad 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Řada 100 – objekty pozemních komunikací    

SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) DOKUMENTACE ZÁMĚRU K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO K OZNÁMENÍ 

ZÁMĚRU PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY 

Na akci byla v roce 2016 zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby firmou CR Project 

s.r.o.. Dne 30.11.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci s č.j. OV/2905/18-12/Pol. 

b) REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Buštěhrad i s jeho schválenými změnami a se 

Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. 

c) MAPOVÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ GEODETICKÉ PODKLADY 

V rámci předprojektových průzkumů bylo firmou CR Project zpracováno geodetické zaměření výškopisu a 
polohopisu v požadovaném rozsahu stavby. Geodetické zaměření bylo zpracováno v souřadnicovém systému S-

JTSK a výškovém systému BpV. 

d) DOPRAVNÍ PRŮZKUM – STUDIE, DOPRAVNÍ ÚDAJE 

Není součástí této PD 

e) PODROBNÝ, DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, ZÁKLADNÍ KOROZNÍ 

PRŮZKUM 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

Cílem inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu bylo poskytnout informace o geologických 
poměrech v trase cyklostezky, podklady pro projekční řešení konstrukce cyklostezky a posouzení možnosti 
zasakování srážkových vod na místě. 

Jako mapový podklad pro provedení průzkumu poskytl objednatel polohopisnou (systém JTSK) a výškopisnou 
(systém Balt po vyrovnání) situaci v digitální formě. 

Trasa cyklostezky je vedena podél Kladenské ulice od východního okraje Buštěhradu (naproti hřbitovu) k 
Památníku Lidice na východním okraji obce Lidice. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 342 m na 
okraji Buštěhradu do cca 350,5 m v blízkosti zemědělského podniku zhruba v polovině trasy. Směrem k Lidicím 
pak terén klesá na 344,5 m n.m. 

V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu byly provedeny následující práce: 

- 2 jádrové vrty označené jako BL 1 a BL 2 o celkové metráži 6 bm. Vrtáno bylo jádrovým způsobem na sucho 
vrtnou soupravou dodavatele dne 16.10. 2015. Vrty byly provedeny v prostoru mezi Buštěhradem a 

zemědělským areálem. Pro vyhodnocení geologických poměrů v prostoru mezi areálem a Lidicemi byla využita 
dokumentace archivních vrtů uložená v archivu České geologické služby (Dufek : Lidice, výzkumný ústav 
hutnictví železa ČSAV, Geologický průzkum Praha, duben 1961). 

Geologickou dokumentaci provedli zpracovatelé průzkumu bezprostředně po odvrtání, takže bylo 
dokumentováno zcela čerstvé vrtné jádro včetně podstatných jevů, které se vlivem vyschnutí vrtného jádra 
při uložení smazávají - např. konzistence zemin. Dokumentace vrtných sond a fotodokumentace vrtného jádra 
a lokality je uvedena v příloze č. 2. 
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- Místa vrtných sond byla polohopisně vytyčena, resp. zaměřena, přístrojem GPSMap 60CSx s přesností 2 m. 
Nadmořské výšky vrtů byly odečteny z mapového podkladu. Polohopisné souřadnice (systém JTSK) a 
výškopisné souřadnice (systém Balt po vyrovnání) jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých vrtů - příloze č. 2. 

- Vsakovací (nálevová) zkouška ve vrtu BL 1 pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod na pozemcích. 

Zkoušky vyhodnotil RNDr. Ivan Koroš z Hydrogeologické společnosti s.r.o. Grafická dokumentace zkoušek je 
uvedena v příloze č. 3. 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Skalní podloží v celém zájmovém území tvoří písčité slínovce (opuky) bělohorského souvrství (svrchní křída - 
spodní turon). Horniny skalního podloží byly zastiženy archivními vrty AV 1 a AV 6 v hloubce od 5 do 6 m. 

Kvartérní pokryv tvoří svrchu humózní hlíny o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (poloha *1*). 

Níže jsou uloženy eolicko-deluviální sedimenty (sprašové hlíny) charakteru jílovité hlíny (poloha *2*) pevné 
konzistence s jemnou písčitou příměsí. Mocnost hlin se pohybuje od cca 0,6 m na okraji Buštěhradu do cca 3 - 
4 m v prostoru archivních vrtů AV 1 a AV 6. 

Sprašové hlíny nasedají na deluviální písčité jíly (poloha *3*) pevné konzistence s drobnými úlomky opuky. V 
prostoru vrtů BL 1 a 2 jsou písčité jíly uloženy v hloubce od 0,9 m do 1,2 m. Archivními vrty byly zastiženy v 
hloubce 3 až 4,4 m. 

Písčité jíly překrývají eluviálně zvětralé opuky charakteru kamenité sutě s jílovitopísčitou výplní (poloha *4*), 
které byly vrty BL 1 a 2 zastiženy v hloubce cca 2 m a archivními vrty v hloubce cca 5 m. 

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným z průzkumných vrtů a lze ji předpokládat vázanou na hlubší 
puklinové systémy písčitých slínovců v hloubce větší než 6 až 8 m. Hladina podzemní vody nebude stavební 
záměr ovlivňovat. 

ZATŘÍDĚNÍ ZEMIN  

Zeminy a horniny lze rozdělit na základě vizuálního popisu do následujících geotechnických poloh, které 
představují vždy relativně homogenní části vrstevního profilu. Zeminy a horniny jsou zařazeny do tříd dle ČSN 
73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (zatřídění je totožné s dříve platnou ČSN 73 
1001 Základová půda pod plošnými základy) : 

Poloha *1* hlína humózní zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 

Poloha *2* jílovitá hlína, pevné konzistence (sprašové hlíny) zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 6, CI (jíl se 
střední plasticitou) 

Poloha *3* jíl písčitý, pevné konzistence (deluvium)) zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 4, CS (jíl písčitý) 

Poloha *4* kamenitá suť s jílovitopísčitou výplní (eluvium) zatřídění dle ČSN 73 6133 : G 5, GC (štěrk 
jílovitý) 

VHODNOST ZEMIN JAKO PODLOŽÍ KOMUNIKACÍ A DO NÁSYPŮ 

V úrovni zemní pláně projektované cyklostezky budou zastiženy v celé trase jílovité hlíny polohy *2*, popř. při 
severním okraji také písčité jíly polohy *3* (po odstranění svrchní humózní vrstvy). Následující hodnocení 
zeminy vychází z ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a indexových 

parametrů zemin: 

Poloha *2*     jílovitá hlína 

Zatřídění dle ČSN 73 6133   F 6, CI (jíl se střední plasticitou)  

Vhodnost do násypů     podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu)  nevhodná 

Namrzavost :     nebezpečně namrzavá 

Koeficient propustnosti    10-7 m/s 

Kapilární vzlínavost    cca 1,5 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1600 - 1750 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost    10 - 14 % (odhad) 
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Kalifornský poměr únosnosti (CBR)  cca 3 - 5 % (odhad) 

Hodnocení:  

Podmínečně vhodný materiál do násypů a bez úpravy nevhodný jako podloží pod komunikace (pro aktivní 
zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 
MPa. Převažuje hlinitá frakce a zemina je po napojení vodou nestabilní a rozbřídavá. Velmi výrazného 
zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna (cca 1,5 až 2%). Bez úpravy nelze dosáhnout na zemní pláni deformační 

 

 

Poloha *3*     jíl písčitý 

Zatřídění dle ČSN 73 6133   F 4, CS (jíl písčitý) 

Vhodnost do násypů     podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu)  podmínečně vhodná 

Namrzavost      nebezpečně namrzavé 

Koeficient propustnosti    10-6 m/s 

Kapilární vzlínavost    cca 1 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1700 - 1800 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost    12 - 16 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR)  cca 6 - 8 % (odhad) 

Hodnocení:  

Podmínečně vhodný materiál do násypů a pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další 
úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 40 MPa (při optimální vlhkosti). Velmi 
výrazného zlepšení lze dosáhnout vápennou stabilizací. Bez úpravy nelze dosáhnout na zemní pláni deformační 

 

 

ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Na vrtu BL 1 byla dne 16.10.2015 provedena nálevová zkouška. Hloubka vrtu činila 3,00 m od terénu. Do vrtu 
byla nalitá voda a byl měřen pokles hladiny po dobu 180 minut.  

Vsakování vody probíhalo nerovnoměrně. V prvních 4-5 minutách po nálevu bylo vsakování do hloubky cca 0,4 
m pod terénem velmi rychlé. Poté se pokles hladiny mírně zpomalil, a v dalším průběhu zkoušky docházelo 
k dalšímu jen velmi mírnému zpomalení. K infiltraci vody docházelo zpočátku do vrstvy humózní hlíny, později 
do všech níže uložených vrstev. Ke konci zkoušky nedošlo k úplnému vsaku nalité vody. 

Výsledné hodnoty propustnosti se až do hloubky cca 1 m pohybovaly v řádu 10-5 m/s. Postupně se vypočtené 
propustnosti mírně snižovaly, a pohybovaly se v řádu k = n.10-6 m/s. Za reálnou propustnost lze v dolních 
partiích profilu považovat hodnotu kolem 5.10-6 m/s. 

Koeficient vsaku kv (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod) můžeme od hloubky 0,4 m níže uvažovat v hodnotě 6.10-5 m/s. Ve vyšších partiích můžeme 
předpokládat hodnotu o řád vyšší, tj. cca 5.10-4 m/s.  

Horniny jsou v polohách humózních hlín dobře propustné. Níže jsou horniny středně propustné. Pro účinný 
vsak srážkových vod bude možné využít celý profil, od hloubky 0,4 m bude vsakování pomalejší, ale účinné. 
Nejúčinnější vsakování lze předpokládat ve svrchní vrstvě kamenité sutě polohy *4*. Vsakovací objekty je 
možné budovat jako vsakovací jímky nebo drény, jež budou (v závislosti na rozměrech) schopné pojmout 
denně množství v jednotkách až desítkách m3.  

Vsakovací objekty je třeba navrhovat především s ohledem na kubatury přívalového deště, Vzhledem ke 
zjištěným hodnotám propustnosti lze počítat se středně rychlým vsakováním již v době přívalové srážky. 
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Závěry 

Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

 v úrovni zemní pláně projektované cyklostezky budou zastiženy jílovité hlíny polohy *2*, které 
jsou dle ČSN 73 6133 nevhodné pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) a podmínečně vhodné do 
násypu. 

 Pro celou trasu cyklostezky doporučujeme uvažovat s úpravou zeminy zafrézováním vápenné 
stabilizace. 

 Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným z průzkumných vrtů a lze ji předpokládat 
vázanou na hlubší puklinové systémy skalních hornin. 

 Vodní režim podloží projektované cyklostezky je dle ČSN 73 6114 hodnocen jako příznivý 
(difúzní). 

 Výkopy do hloubky minimálně 3 m budou prováděny v zeminách, které jsou těžitelné běžnými 
hloubícími mechanismy. 

 Koeficient vsaku kv (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod) můžeme od hloubky 0,4 m níže uvažovat v hodnotě 6.10-5 m/s. 

Nejúčinnější vsakování bude probíhat ve svrchní zóně kamenitých sutí polohy *4*. 

Pokud by došlo k podstatným změnám v projektovaném záměru, lze závěry aplikovat pouze se souhlasem 
autorské organizace. V případě požadavku investora lze provést přejímku zemní pláně silnice ve vztahu 
k závěrům této zprávy. 

f) DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ 

Nenyl prováděn. 

g) HYDROMETEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ PODMÍNKY, INUNDACE, KVALITA VODY 

V RECIPIENTECH 

S ohledem na charakter stavby nebyly zjišťovány. 

h) KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE, ZEJMÉNA PŘEVLÁDAJÍCÍ SMĚR VĚTRU, VÝSKYT MLH A PŘÍZEMNÍCH MRAZŮ, 

EXTRÉMNÍ TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVÉ OBLASTI 

Základní hodnota indexu mrazu  Im (°C) na území České republiky pro výškové pásmo nad 300 do 400 m n.m. 

pro střední dobu návratu 10 roků: Im = 424 °C. (ČSN 73 6114). 

i) STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ 

REZERVACI NEBO V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů (není kulturní památkou apod.). 
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