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C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Volnočasový areál „Za okruhem“ obnova a oprava sítě polních cest  

SO 04 Oprava poruch VC2, zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení 

1.2 Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace 

Městská část Praha Slivenec 

K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec 

IČ: 00241661, DIČ: CZ00241661  

1.3 Zhotovitel studie 

Ing. Jan Ježek 

Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

IČ: 63105675, DIČ: CZ530906153 

Oprávnění k podnikatelské činnosti: Živnostenský list ev. č. 310010-0444195 vydaný ŽO OÚ 
Praha 10 dne 10. 6. 1996 pro předmět podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ 

Osvědčení o autorizaci č. 11169 vydané ČKAIT ke dni 13. 6. 1995 pro obor dopravní stavby 

2 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

2.1 Stávající stav 

2.1.1 Všeobecně 

Polní cesta VC2 byla nově zřízena podle projektu Gepard spol. s r.o. (05/2008) jako extravilá-
nová spojnice stávajících polních cest HC3 (na p.p.č. 1884 k.ú. Slivenec) a VC1 (na p.p.č. 3124 k.ú. 
Radotín). Je vedena v koridoru (po pozemcích p.p.č. 1855 k.ú. Slivenec  a p.p.č. 3129 k.ú. Radotín) 
vymezeném v rámci pozemkových úprav Slivenec, které byly zpracovány za účelem zpřístupnění 
nově uspořádaných pozemků. 

Projekt řešil cestu jako vedlejší polní cestu kategorie P 4,5/30 s krajnicemi šířky 0,25m, cel-
ková šířka pozemku 7,5 m, délka cesty 1 150 m. Podél severní části cesty byl navržen a realizován 
pruh doprovodné zeleně, podél jižní hrany je vedena bezprostředně za vnější hranou krajnice hi-
postezky v šířce 1,3 m. Niveleta sleduje stávající konfiguraci terénu. Napojení na HC3 (staničení 0,0 
km umístěno na hraně vozovky HC3) je ve výšce 354 m n.m., napojení na VC1 (staničení 1,14985  
km umístěno na hraně VC1) je ve výšce 339 m n.m. V celé trase VC2 klesá celkem o 15 m. Nejnižší 
místo nivelety se nachází v km 1,046 30.     

V délce stezky jsou 2 výhybny umístěné na její severní straně v pruhu doprovodné zeleně. 
První výhybna je cca v km 0,275 – 0,300, druhá 0,860 – 0,895. 

V trase VC2 se nenalézají žádná podzemní vedení, polní cesta se nachází v ochranném 
pásmu vzdušných venkovních vedení 22 kV, 110 kV a 400 kV. 

2.1.2 Směrové řešení, výškové řešení 

V rámci opravy nebude směrové ani výškové vedení upravováno nebo měněno a respektuje 
se stávající stav. 

2.1.3 Šířkové uspořádání 

Šířkové uspořádání je zřejmé z přílohy Charakteristický příčný řey. V rámci opravy nebude 
měněno a respektuje se stávající stav. 
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2.1.4 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena jako typová pro IV. Třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D.3: 

nátěr N 1V A 
vsypný makadam VM 90 mm 
štěrkodrť ŠD 180 mm 
štěrkodrť ŠD 170 mm 
celkem  440 mm 
Konstrukce hipostezky: 
písčitá hlína  200 mm 

2.1.5 Odvodnění 

Odvodnění je realizováno jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5% do podélného dre-
nážního zasakovacího systému podél jižní strany cesty. Ten je tvořen žebrem šířky 0,25 m a hloubky 
0,5 m měřeno od přilehlé hrany zemní pláně, která je jednostranně skloněná směrem k odvodňova-
címu zařízení ve sklonu 2,5%. Stěny rýhy jsou vyloženy drenážní geotextilií o plošné hmotnosti 360 
g/m2. Na dno drenáže je osazena drenážní trouba DN 160 mm do pískového lože tl. 5 cm.  Drenážní 
rýha je vyplněna štěrkodrtí fr. 22-32 a 32-64. 

 

2.2 SO 04 Oprava poruch VC2, zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení 

V rámci TS Volnočasový areál „Za okruhem“ obnova a oprava sítě polních cest byla pro-
vedena vizuální kontrola povrchu vozovky s fotodokumentací. Výstup z kontroly je uveden v samo-
statné příloze. 

Prohlídkou byl konstatován dobrý stav vozovky VC2. Přesto byly zjištěny lokální viditelné po-
ruchy, které byly zatříděny podle TP 82 Katalogu poruch netuhých vozovek. Jedná se o výskyt násle-
dujících poruch: 

  3 Kaverny 

  8 Výtluky v obrusné vrstvě a krytu 

Rekapitulace závad (výměra celkem) 

číslo kat. 
listu 
TP82 

Název poruchy jednotka výměra 

3 kaverna m2 0,09 

8 výtluk v obrusné vrstvě a krytu m2 44,00 

 

Provedení opravy: 

03 Kaverny 

Jedná se o lokální poruchy ve tvaru jamky, které vznikají omezeně na místech, kde se v asfal-
tové směsi nachází na povrchu nebo pod povrchem málo odolné zrno kameniva, hlinitá hrudka, pří-
padně cizí těleso. Vlivem působení dopravního zatížení, vlhkosti a mrazu se málo odolná zrna kame-
niva poruší, vytrhají nebo vymyjí a zanechají po sobě jamku (kavernu).  

Před pokládkou nové obrusné vrstvy bude kaverna pročištěna a opatřena emulzním spojova-
cím postřikem v množství 0,3 kg/m2. 

08 Výtluky 

Působením provozu a klimatických vlivů dochází ke ztrátě hmoty z obrusné vrstvy, nebo z 
krytu a vzniká ostře ohraničená "díra" přes celou obrusnou vrstvu, anebo celou tloušťku krytu. Někdy 
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mohou být zasaženy i podkladní vrstvy. K výtlukům vede také rozvoj trhlin (mozaikových, rozvětve-
ných, síťových) v asfaltových vrstvách. Vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vy-
správky asfaltovou směsí stejného typu. 

K této konkrétní závadě na VC2 však došlo zřejmě rozvojem z poruchy způsobené mechanic-
kým poškozením krytu. Protože je tato porucha většího plošného rozsahu a v místě porušeného stavu 
není ve dně výtluku patrná předpokládaná vrstva ŠD, která by podle projektu měla být zřejmá, doporu-
čuje se úsek v délce 12m vybourat a obnovit. Plocha opravy tak představuje 48 m2. 

29 Úprava krajnic 

V celé délce bude z prostoru krajnic odstraněna přerostlá vegetace a bude obnoven stav 
podle charakteristického příčného řezu. 

Pokládka obrusné vrstvy pro in-line bruslení  

• mechanické odstranění vegetace (krajnice); 

• očistění (ometení) vozovky mechanickým kartáčem; 

• omytí povrchu vysokotlakou vodou; 

• provedení emulzního spojovacího postřiku v množství 0,3/m2; 

• zřízení obrusné vrstvy z ACO 8 v tl. 30 mm; 

• doplnění materiálu krajnic a jejich reprofilace fr. 0 -32 mm (výsivky) 

• výšková povrchová úprava a oprava hipostezky 

 

Kapacitní údaje VC2: 

délka: 1 150 m  

šířka koruny polní cesty: 4,5 m 

šířka zpevněné části: 4,0 m 

plocha zpevnění: 4 600 m2 

plocha výhyben: 75 m2  

plocha krajnic: 675 m2 

šířka hipostezky: 1,3 m 

plocha hipostezky: 1 495 m2 

3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Projekt je zpracován tak, aby stavba při realizaci i provozu splňovala z hlediska požární 
ochrany požadavky a ustanovení souvisejících norem a předpisů: 

• zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně - úplné znění zákona č. 133/85 Sb.;  

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; 

• vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního požárního do-
zoru (vyhláška o požární prevenci); 

• vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8 (38 9000) 
o požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ruč-
ních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-7 až 10 (38 9100). 

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které 
platí pro příslušné stroje a zařízení. 
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Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpoví-
dající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří i 
zabránění následků rizik, vyplývajících ze silničního provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je 
nutné postupovat také tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, které 
se staveništěm bezprostředně sousedí. 

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před-
pisy, technickými normami a dalšími předpisy (z hlediska provádění prací v sousedství provozované 
pozemní komunikace), které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení s předpisy v platném 
znění musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob. 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., O určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých pod-
mínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., O určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., O určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých pod-
mínek k zajištění jejich bezpečnosti  

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění  

• Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 

• Oznámení č. 455/90 Sb., o vydání výnosu č. 2/1990 o poskytování mycích, čistících a dezin-
fekčních prostředků 

• Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpověd-
nosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v platném znění 

• Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur-
čených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

• Zákon č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Vládní nařízení č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po-
užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vládní nařízení č. 494/2001 Sb., kterým se stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání zá-
znamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

• Vyhláška č. 167/2002 Sb. Sb., k provedení zákona o získávání a zdokonalování odborné způ-
sobnosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

• Vládní nařízení č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon Zákoník práce v platném znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 



Volnočasový areál „Za okruhem“ obnova a oprava sítě polních cest 

SO 04 Oprava poruch VC2, zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení 

C.1 Technická zpráva 

6 

 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způso-
bilo63sti – účinnost od 1.1.2007 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při sta-
vebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č. 240/2009 Sb., Novela vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 
účinnost od 01. 10. 2009; 

• Vyhláška č. 72/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich za-
řazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních)  

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 9/2013, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů a práce se 
smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu. 

 

V Praze, 03/2018                                                                      Vypracoval: Ing. Jan Ježek 

 

 


