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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 03 Oprava poruch HC3, 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 HC 3 byla navržena v rámci pozemkové úpravy Slivenec za účelem zpřístupnění 
nově uspořádaných pozemků. Původní polní cesta byla částečně se stmelených (asfaltovým) a nestmele-
ným (štěrkovým) povrchem. Hranice mezi původními rozdílnými povrchy je v km 0,418 33.  

Cesta vede od MÚK Lochkov k rozvodně Řeporyje, kde se napojuje na HC 2. Cesta byla rekon-
struována podle projektu VPÚ DECO Praha a.s. v r. 2009. Návrhová kategorie polní cesty P5/30, celková 
délka 1 135,767m. Součástí stezky je zřízení víceúčelového zatravněného pruhu šíře 1,30 m v úseku od 
km 0,000 až do km 0,300 vpravo ve směru staničení (hipostezky). 

Návrhová kategorie polní cesty P5/30, celková délka 1 135,767m. Součástí stezky je zřízení více-
účelového zatravněného pruhu šíře 1,30 m v úseku od km 0,000 až do km 0,300 vpravo ve směru stani-
čení (hipostezky). 

Polní cesta HC 3 se nachází na pozemku p.č. 1884 v k.ú. Slivenec. 

V rámci opravy HC 3 budou odstraněny (sanovány) zjištěné poruchy a bude provedena úprava 
obrusné vrstvy tak, aby vyhovovala pro in-line bruslení. 

2.1.2 Směrové řešení, výškové řešení 

Směrové a výškové vedení trasy bylo ponecháno původní. Minimální poloměr směrového ob-
louku je 45m, maximální 2 500m. Podélné sklony se pohybují v rozmezí 0,30% - 3,80%. 

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 Charakteristické příčné řezy. V rámci opravy nebude mě-
něno a respektuje se stávající stav. 
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2.1.4 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky polní cesty byla v projektu VPÚ DECO Praha a.s. navržena podle provede-
ného Diagnostického průzkumu, třída dopravního zatížení 5 TNV/24h. Skladba vozovky byla následující:  

Konstrukce vozovky HC 3 - Typ 1, Úprava asfaltového povrchu: 

asfaltový beton střednězrnný             ACO 11 (70/100)          40 mm    (ČSN EN 13 108-1) 

spoj. postřik kationaktivní emulse      PS/EK                           0,30 kg/m2           

R-materiál (asf. recyklát)                    R mat                         min. x mm (ČSN EN 13 108-8)    

celkem                                                                                  min. 40 mm 

Vrstva asfaltového recyklátu slouží pro vyrovnání stávajícího povrchu do potřebné úrovně podle 
průběhu navržené nivelety. Celková plocha úpravy vozovky podle Typu 1 je 2 694,90 m2. 

Konstrukce vozovky HC 3 - Typ 2, Výhybna: 

asfaltový beton střednězrnný             ACO 11 (70/100)          40 mm    (ČSN EN 13 108-1) 

spoj. postřik kationaktivní emulse      PS/EK                           0,30 kg/m2           

R-materiál (asf. recyklát)                    R mat                  min. 100 mm (ČSN EN 13 108-8)    

celkem                                                                            min. 140 mm 

Vrstva asfaltového recyklátu slouží pro vyrovnání stávajícího povrchu do potřebné úrovně podle 
průběhu navržené nivelety. Celková plocha úpravy vozovky podle Typu 2 je 198,967 m2. 

Konstrukce vozovky HC 3 - Typ 3, Zesílená: 

asfaltový beton střednězrnný             ACO 11 (70/100)          40 mm    (ČSN EN 13 108-1) 

spoj. postřik kationaktivní emulse      PS/EK                           0,30 kg/m2           

R-materiál (asf. recyklát)                    R mat                  min. 160 mm (ČSN EN 13 108-8) 

spoj. postřik kationaktivní emulse      PS/EK                           0,50 kg/m2  

štěrkodrť 0/64                                     ŠD                       min. 100 mm (ČSN EN 13 108-8)          

celkem                                                                            min. 300 mm 

Vrstva asfaltového recyklátu slouží pro vyrovnání stávajícího povrchu do potřebné úrovně podle 
průběhu navržené nivelety. Celková plocha úpravy vozovky podle Typu 3 je 2 089,429 m2. 

2.1.5 Odvodnění 

Odvodnění cesty bylo provedeno pomocí podélného a příčného sklonu do přilehlého terénu. Od-
vodnění pláně je realizováno jejím příčným spádem 2,0% do oboustranné podélné drenáže zřízení nově 
při popisované rekonstrukci. Stávající princip odvodnění bude zachován. 

2.2 SO 03 Oprava poruch HC3, zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení 

V rámci TS Volnočasový areál „Za okruhem“ obnova a oprava sítě polních cest byla prove-
dena vizuální kontrola povrchu vozovky s fotodokumentací. Výstup z kontroly je uveden v samostatné pří-
loze. 

Prohlídkou byly zjištěny viditelné poruchy, které byly zatříděny podle TP 82 Katalogu poruch ne-
tuhých vozovek. Jedná se o výskyt následujících poruch: 

  3 Kaverny 

  6 Ztráta asfaltového tmelu 

  7 Hloubková koroze 

  8 Výtluky v obrusné vrstvě a krytu 

  9 Vysprávky 
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10 mozaikové trhliny   

11 Trhlina úzká podélná 

12 Trhlina úzká příčná 

15 Trhlina rozvětvená podélná 

17 Síťové trhliny 

26 Plošná deformace vozovky  

28 Jiné poruchy - zanesení dešťových vpustí 

29 Zvýšená nezpevněná krajnice 

 

Rekapitulace závad (výměra celkem) 

číslo kat. 
listu TP82 Název poruchy jednotka výměra 

3 kaverna m2 0,13 

7 hloubková koroze m2 85,10 

8 výtluk v obrusné vrstvě a krytu m2 1,00 

9 vysprávka m2 36,64 
10 mozaikové trhliny m 12,69 
11 trhlina úzká podélná m 72,00 
12 trhlina úzká příčná m 11,00 
13 trhlina široká podélná m 28,00 
14 trhlina rozvětvená podélná m 4,00 

15 trhlina rozvětvená podélná m2 18,30 

26 plošná deformace vozovky m2 49,20 
28 nezakrytá drenážní šachta ks 2,00 

29 úprava krajnic v celé délce m 2 715,54 

 

Provedení opravy: 

03 Kaverny 

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

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

07 Hloubková koroze 

Nerovnosti v povrchu vozovky do hloubky 6 - 20 mm vzniklé uvolněním asfaltové směsi. Pokračo-
vání porušování ztrátou asfaltového tmelu do hloubky přes polovinu velikosti maximálního zrna kameniva. 
To způsobí uvolňování těchto zrn z povrchu asfaltové vrstvy. 

Před pokládkou nové obrusné vrstvy budou plochy s výskytem koroze důkladně pročištěny (očiš-
tění (ometení) mechanickým kartáčem, omytí povrchu vysokotlakou vodou a opatřeny emulzním spojova-
cím postřikem v množství 0,3 kg/m2. 



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

SO 03 Oprava poruch HC3, zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení 

                                                                                                                               C.1 Technická zpráva 

4 

 

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 mohou být 
zasaženy i podkladní vrstvy. K výtlukům vede také rozvoj trhlin (mozaikových, rozvětvených, síťových) v 
asfaltových vrstvách. Vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávky asfaltovou 
směsí stejného typu 

09 Vysprávky 

V rámci postupu podle TP82 jsou evidovány i dříve provedené vysprávky. Místo na vozovce, 
které je vyspraveno odfrézováním a přidáním asfaltové směsi. Takto vyspravené místo na vozovce cha-
rakterizuje nehomogenní povrch vozovky. U naprosté většiny vysprávek byl konstatován uspokojivý stav. 
Při úpravě povrchu vozovky před pokládkou nové obrusné vrstvy bude při omytí vozovky definitivně pře-
kontrolován stav zálivek pracovních spár. Při zjištění závad bude postupováno podle TP 115. 

10 Mozaikové trhliny 

Jedná se o úzké, zprvu málo výrazné, krátké, nepravidelně dlouhé trhliny vyskytující se souběžně 
nebo ve stopě vozidel. Trhliny se větví a spojují v síť trhlin, které zasahují jen obrusnou vrstvu vozovky. 
Příčinou je vysoká mezerovitost obrusné vrstvy, zestárnutí pojiva, nedokonalé spojení vrstev krytu nebo 
jejich nedokonalé spolupůsobení (nepoužití spojovacího postřiku, znečištění vrstvy před pokládkou nové 
asfaltové vrstvy). V rámci oprav y bude provedeno odfrézování postižených míst a výměna materiálu 
vrstvy. 

Ošetření trhlin  

Před zahájením prací musí zhotovitel zpracovat Technologický předpis obsahující popis prová-
dění prací a používaných materiálů a tento předložit k odsouhlasení objednateli. Technologický předpis 
musí splňovat požadavky TP 115 Opravy trhlin, dalších souvisejících norem, předpisů a pokynů výrobců 
hmot. 

Trhliny liniového charakteru (do šířky < 25mm) budou ošetřeny podle zásad TP 115 Opravy trhlin: 

• trhliny se profrézují drážkovací frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla komůrka o roz-
měrech šířky 10 – 30 mm a hloubky 25 - 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny; 

• vyčistí se rotačním ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se penetračně 
adhezní nátěr svislých stěn trhliny; 

• v případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhlin horkovzdušným zaří-
zením; 

• takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za horka pomocí 
zalévacího strojního zařízení, které musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou 
regulací teploty a mícháním; 

• zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené drážky bez dutin a pórů. Při přelití je nutné 
přebytečné množství zálivkové hmoty odstranit; 

• modifikovaná zálivková hmota a penetračně adhezní nátěr musí mít parametry splňující po-
žadavky uvedené; 

• práce nesmí být prováděny za vlhka a teplot menších než 0°C, v období s chladným počasím 
(jaro, podzim) se doporučuje vyplňovat prostor upravené drážky 1 až 3 mm pod úroveň okol-
ního povrchu vozovky; 

• ošetření trhliny pouhým nátěrem asfaltem, asfaltovou emulzí s případným podrcením nebo 
tryskovou metodou dle TP 96 je nepřípustné. 

26 Plošná deformace vozovky 

Plochy s výskytem deformace vozovky budou sanovány. Sanace představuje vybourání daného 
místa, výměnu vrstev vozovky a namrzavého podloží a obnovení funkce odvodnění. Podkladní vrstvy bu-
dou náležitě zhutněny a v rozsahu opravovaných ploch bude nově zřízena celá konstrukce vozovky. 
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29 Úprava krajnic 

V celé délce bude z prostoru krajnic odstraněna přerostlá vegetace a bude obnoven stav podle 
charakteristických příčných řezů. 

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 

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 ručních ha-
sicích 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. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpovída-
jící péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří i zabrá-
nění následků rizik, vyplývajících ze silničního provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je nutné po-
stupovat také tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, které se staveniš-
těm 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 po-
zemní 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 podmí-
nek k zajištění jejich bezpečnosti 

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

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., O určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmí-
nek 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  
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• Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hor-
nické 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 dezinfekč-
ních prostředků 

• Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 
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 urče-
ných 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 použí-
vání 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 způsob-
nosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

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

• 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 poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 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 

• 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 Čes-
kého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
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 bezpečnosti 
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 zařa-
zení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektric-
kých 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 


