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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

1. STAVEBNÍ ČÁST 

1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

NÁZEV STAVBY CYKLOSTEZKA BUŠTĚHRAD - LIDICE 

MÍSTO STAVBY Město Buštěhrad 

KRAJ Středočeský 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Buštěhrad 616397 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE Cyklostezka, chodníky, autobusové zastávky, zpevněné plochy 
 

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem dokumentace je návrh komunikace pro chodce a cyklisty, která se bude nacházet mezi městem 
Buštěhrad a obcí Lidice ve Středočeském kraji. Jedná se o návrh komunikace, která bude částečně vedena 
jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a částečně jako společná komunikace pro chodce a 
cyklisty. Komunikace je navržena v ulici Kladenská podél stávající silnice č. III/00714. 

 

SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 

Předmětem stavebního objektu SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy je výstavba komunikace pro chodce a 
cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice, která bude vedena v ulici Kladenská podél sinice č. III/00714. 
Navržená komunikace začíná ve městě Buštěhrad u křižovatky ulic Kladenská a Lidická, kde se napojuje na 

silnici III/00714 a pokračuje jihozápadním směrem jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 74 
m. Poté se navržená komunikace rozděluje na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a pokračuje 
dále jižním směrem v délce cca 293 m. V tomto úseku bude navržená komunikace vedena mezi stávající silnicí 
č. III/00714 a plánovanou zástavbou rodinných domů. 

Od staničení cca 0,370 km, tj. od severovýchodního rohu areálu zemědělského podniku AgroZZN, a.s., je 
navržená komunikace vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 552 m až k silnici první 
třídy I/61, na kterou se na konci staničení napojuje. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího 
chodníku v délce cca 137 m, který vede podél hřbitova mezi ulicemi Kladenská a Jasmínová.  

Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby. U této zastávky bude umístěn 
zastávkový přístřešek. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude šířky 3,0 m a bude po jedné straně 
lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm s výškovým rozdílem 6,0 cm od krytu komunikace a tím bude tvořit 
vodící linii. Na začátku staničení bude společná stezka zhotovena s krytem z betonové bezfazetové zámkové 
dlažby. Od staničení cca 0,370 km bude společná stezka pro chodce a cyklisty zhotovena s asfaltobetonovým 
krytem. Po východní straně bude navržená komunikace v tomto úseku lemována nezpevněnou krajnicí ze 
štěrkodrti ŠD 0-32 v šířce 0,25 m. 

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem bude zhotovena v celkové šířce 4,0 m s krytem 

z betonové zámkové dlažby. Stezka pro chodce bude šířky 2,0 m včetně varovného pásu šířky 0,3 m a bude po 
pravé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou s výškovým rozdílem 6,0 cm. Komunikace pro 

cyklisty bude šířky 2,0 m a bude po levé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm, 
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která bude přelivná. Komunikace pro automobilovou dopravu bude lemována betonovou silniční obrubou šířky 
15,0 cm s výškovým rozdílem nad krytem komunikace 12,0 cm. Podél autobusové zastávky bude osazen 
bezbariérový obrubník. Chodník bude zhotoven z betonové fazetové dlažby šedé barvy. Cyklostezka s krytem z 

dlažby bude z betonové bezfazetové dlažby červené barvy. Reliéfní dlažba bude barvy antracit. Kontrastní pás 
podél nástupní hrany autobusové zastávky bude červené barvy. 

 V rámci stavby je navrženo ve staničení cca 0,580 km zřízení nového sjezdu ze silnice III/00714 na přilehlý 
pozemek ležící na pozemku p.č. 2066. Tento i stávající sousední sjezd budou s krytem z betonové zámkové 
dlažby šedé barvy.  

Stávající vjezdy do areálu zemědělského podniku budou nově zhotoveny s cementobetonovým krytem. U 
vjezdu do tohoto areálu, ve staničení cca 0,410 km, budou upravena vjezdová vrata. 

Ve vjezdech do zemědělského podniku a u sjezdu na přilehlý pozemek ve staničení cca 0,660 km budou 
osazeny betonové štěrbinové žlaby šířky 0,5 m se světlou výškou 0,4 m. V návaznosti na tyto žlaby bude 
v blízkém okolí obnoven odvodňovací příkop. 

Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 
odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. V místě 
autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a vnitřním 
spádem, který bude napojen do vsakovací studny. V rámci stavby bude obnoven, popř. posunut stávající 
odvodňovací příkop podél silnice III/00714. 

V rámci výstavby cyklostezky je navrženo na některých místech osazení laviček a odpadkových košů. Dále 
budou u začátku a u konce cyklostezky, v blízkosti autobusových zastávek, zbudovány přístřešky a stojany pro 
jízdní kola. Umístění navrženého mobiliáře je patrné z výkresové části PD. 

Samotná výstavba komunikace pro chodce a cyklisty plynule navazuje na stávající i plánované místní 
komunikace i přilehlou zástavbu. 

V rámci přípravných prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum. Na jeho základě lze uvažovat s 
výskytem nevhodného podloží, a proto bylo navržena jeho výměna za materiál vhodný dle ČSN EN 736133 v tl. 

0,4 m pod komunikací pro automobilovou dopravu a v tl. 0,3m pod komunikací pro pěší a cyklistickou 
dopravu. 

Stávající kabely sdělovacího vedení pod pojížděnými plochami budou ochráněny pomocí dělených chrániček 
PVC DN 110. 

V rámci stavby je navrženo vysazení nových stromů – ořešáků královských, především podél stávajícího pole 
v druhé polovině cyklostezky. Při výsadbě stromů je nutné respektovat ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu.  

 

Komunikace pěší a cyklisty 

Délka       : 922,91 m 

Šířka      : 3,00 – 4,00 m 

Nezpevněná krajnice    : 0,25 m 

 

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, 

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 
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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. 

- 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) 
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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) 

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 
parametry požadova  

 

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.  
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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. 

 

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. 

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavba neobsahuje jiné stavební objekty. 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Návrh konstrukce asfaltobetonové vozovky - KS I. 

Návrhové parametry: 

 návrhová dopravní rychlost    30 km/hod 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D1 

 třída dopravního zatížení    V 
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Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

90 100 460 tis. 160 tis.  

 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 410 mm:  číslo kat. listu D1-N-2-V-PIII 

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm   ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik z emulze PSE 0,30 Kg/m2     ČSN 73 6129 

asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm   ČSN EN 13108-1 

infiltrační postřik PI 0,80 Kg/m2      ČSN 73 6129 

štěrkodrť ŠD A  0-63     150 mm  ČSN EN 13285 

štěrkodrť ŠD B  0-63     150 mm  ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    410 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 
 

Návrh konstrukce asfaltobetonové komunikace pro cyklisty - KS II. 

Návrhové parametry: 

 návrhová úroveň porušení    D2 

 třída dopravního zatížení    CH 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

- - - -  

 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 390 mm:  číslo kat. listu D2-N-3-CH-PII 

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH  40 mm   ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik z emulze PSE 0,30 Kg/m2     ČSN 73 6129 

asfaltový R-materiál     60 mm   ČSN EN 13108-1 

infiltrační postřik PI 0,80 Kg/m2      ČSN 73 6129 

štěrkodrť ŠD B  0-63     150 mm  ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    250 mm 

Výměna podloží      300 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

Návrh konstrukce ploch pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby - KS III. 

Návrhové parametry: 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D2 

 třída dopravního zatížení    CH 

 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

- - 3 tis. 1 tis. 
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Konstrukce chodníku dle TP 170 – tl.  240mm:  číslo katalogového listu  D2-D-1-CH-PIII 

betonová zámková dlažba   - DL I     60 mm  ČSN 73 6131-1 

komunikace pro pěší – fazetová dlažba šedé barvy 

komunikace pro cyklisty – bezfazetová dlažba červené barvy 

ložní vrstva pod dlažbu DDK 2-4     30 mm  ČSN 73 6124-7 

štěrkodrť ŠD B 0-63     150 mm ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    240 mm 

Výměna podloží      300 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

Návrh konstrukce vjezdu ze zámkové dlažby - KS IV. 

Návrhové parametry: 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D2 

 třída dopravního zatížení    VI. 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

15 15 70 tis. 25 tis.  

 

Konstrukce dle TP 170 – tl.  370mm:   číslo katalogového listu  D2-D-1-VI-PIII 

betonová dlažba šedé barvy - DL I    80 mm  ČSN 73 6131-1 

ložní vrstva pod dlažbu DDK 2-4   L    40 mm  ČSN 73 6124-7 

štěrkodrť ŠD B 0-63     250 mm ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    370 mm 

Výměna podloží      400 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

Návrh konstrukce vjezdu ze zámkové dlažby - KS V. 

Návrhové parametry: 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D2 

 třída dopravního zatížení    V. 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

90 100 460 tis. 160 tis.  

 

Konstrukce dle TP 170 – tl.  470mm:   číslo katalogového listu  D2-D-1-V-PIII 

betonová dlažba šedé barvy - DL I    80 mm  ČSN 73 6131-1 

ložní vrstva pod dlažbu DDK 2-4   L    40 mm  ČSN 73 6124-7 

štěrkodrť ŠD A 0-63     150 mm ČSN EN 13285 

štěrkodrť ŠD B 0-63     200 mm ČSN EN 13285 
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Konstrukce vozovky celkem    470 mm 

Výměna podloží      400 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

 

Návrh konstrukce autobusové zastávky - KS VI. 

Návrhové parametry: 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D1 

 třída dopravního zatížení    IV. 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

440 500 2,3 mil. 800 tis.  

 

Konstrukce dle TP 170 – tl.  610mm:   číslo katalogového listu  D1-D-1-IV-PIII 

kamenná dlažba - DL I     160 mm ČSN 73 6131-1 

ložní vrstva pod dlažbu DDK 2-4   L    40 mm  ČSN 73 6124-7 

kamenivo zpevněné cementem SC C8/10  210 mm ČSN 73 6124 

štěrkodrť ŠD B 0-63     200 mm ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    610 mm 

Výměna podloží      400 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

Návrh konstrukce vjezdu s cementobetonovým krytem - KS VII. 

Návrhové parametry: 

 plánovaná životnost vozovky    25 let 

 návrhová úroveň porušení    D1 

 třída dopravního zatížení    IV. 

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

440 500 2,3 mil. 800 tis.  

 

Konstrukce dle TP 170 – tl.  600mm:   číslo katalogového listu  D1-T-1-IV-PIII 

cementobetonový kryt CB II    200 mm ČSN 73 6124 

kamenivo zpevněné cementem SC C8/10  150 mm ČSN 73 6124 

štěrkodrť ŠD A 0-63     250 mm ČSN EN 13285 

 

Konstrukce vozovky celkem    600 mm 

Výměna podloží      400 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

 

Návrh konstrukce ploch pro sadové úpravy - KS VIII. 

Navrženo: 
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zatravnění      - 

ornice (substrát vhodný pro zatravnění)   150 mm   

zkypření podloží      50 mm 

Konstrukce celkem     200 mm 

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 
odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. 

V místě autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a 
vnitřním spádem, který bude napojen do vsakovací studny. 
PODPOVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Odvodnění zemní pláně bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu zemní pláně a dále pomocí 
navržených drenážních trativodů, které budou zaústěny do vsakovacích jímek vysypaných hrubým drceným 
kamenivem. 

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

V rámci stavby bude obnoveno stávající a doplněno nové svislé dopravní značení. 
Navržené dopravní značení je patrné z výkresové části dokumentace. 

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

BOURACÍ PRÁCE 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů a kořenových systémů 
zeleně musí být prováděny ručně po předchozím přesném vytýčení tras sítí jejich příslušnými správci.  

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou 
opatrností vzhledem k množství a důležitosti stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, za 
současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů.  

ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Zemní práce se týkají vzhledem k rozsahu stavby celého prostoru a záboru stavby.  

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů 
jejich příslušnými správci.  

Při kontrole hutnění silniční pláně se postupuje podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti 

konstrukční pláně vozovek se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota 
modulu přetvárnosti na pláni je Edef,2 = min. 45 MPa u živičných vozovek s třídou zatížení I-V. a úrovní porušení 
Do-D1. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2 = min. 30 MPa u živičné vozovky 
s třídou zatížení VI. a úrovní porušení D1. 

U dlážděných krytů s třídou dopravního zatížení IV,V. a úrovní porušení D1 je Edef,2 = min. 45 MPa (u třídy 
dopravního zatížení VI. Edef,2 = min. 30 MPa). U dlážděných krytů s úrovní porušení D2 je Edef,2 = min. 30 MPa. 

Edef,2  je vztaženo k nejhoršímu možnému typu podloží PIII.  

Zásyp rýh se zhutněním po provedených překopech pro podzemní inženýrské sítě je třeba provádět tak, aby na 
konstrukční pláni byla rovněž dodržena hodnota Edef,2 viz. výše. 

Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 6133.  
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HUTNĚNÍ PLÁNĚ 

Při zhutňování je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění dle ČSN 72 1006, tabulka 2 a 6: 

V podloží násypu do 0,5 m     D = min. 92 % PS 

V konstrukční pláni v hloubce pod plání do 0,3 m v zářezu D = min. 100 % PS 

V konstrukční pláni (povrch aktivní zóny)   Edef,2 = viz. výše 

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1    max. 2,5 

Postupy zhutňování, četnost kontrolních zkoušek, přejímání výsledků kontroly a kritéria míry zhutnění zeminy 
je nutné dodržet podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. 

Zhutňování konstrukční pláně vozovky a chodníků je nutné provádět za optimálního suchého počasí a rovněž 
s ohledem na velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vnějších znaků.  

V místech po vybouraných nebo zrušených uličních vpustí, šachet, výkopů rýh pro nové rozvody apod. je třeba 
věnovat maximální pozornost záhozu jam a rýh se zhutněním na požadované hodnoty a provést závěrečné 
dohutnění silniční pláně tak, aby modul přetvárnosti byl minimálně Edef,2.  

SYSTÉM KONTROLY MÍRY ZHUTNĚNÍ 

Bude proveden systém kontroly míry zhutnění dle ČSN 72 1006, bod 3.2.2.3, který bude doplněn systémem 
zhutnění téže normy, uvedeným pod bodem 3.2.2.4. 

ZÁSADY PRO HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 

Hutnění asfaltových vrstev je řešeno dle technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, 
kapitola 7 hutněné asfaltové vrstvy (schváleno MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1., platnost od 1. května 2008), 
včetně souvisejících norem a předpisů. 

Tato kapitola TKP obsahuje požadavky na materiály, technologické postupy, výrobu a zkoušky při provádění 
hutněných asfaltových vrstev při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. 

ÚPRAVA PODLOŽÍ 

V rámci přípravných prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum (firma IGNES s.r.o. – zakázka č. 2015-1-

060 „Buštěhrad – Lidice, cyklostezka“). Na jeho základě lze uvažovat s výskytem nevhodného podloží, a proto 
byla navržena jeho výměna za materiál vhodný dle ČSN EN 736133 v tl. 0,4 m pod komunikací pro 
automobilovou dopravu a v tl. 0,3m pod komunikací pro pěší a cyklistickou dopravu. 

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby jakýchkoliv médií a neobsahuje žádná 
technologická vybavení. 

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVANÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 

PRŮŘEZŮ 

Není součástí stavby. 

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACI 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii mohou 
být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií nikdy 
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nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově postiženému 
určují nový, přesný směr chůze, např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 
městské hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1,0 m, délku minimálně 1,5 m, je speciální formou 
umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 
163/2002 Sb. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m-

přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních 
bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou umělé 
vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 163/2002 
Sb. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro 
hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Martin Přibyl 

V Mladé Boleslavi, leden 2019 
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