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1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Jedná se o rekonstrukci chodníku v délce cca 160,3 m a šířce cca 1,1 m.  
Stávající konstrukce chodníku bude v celé délce vybourána včetně silničních betonových obrubníků. Stávající 
šířkové uspořádání chodníku zůstane zachováno. Budou osazeny silniční betonové obruby 150/250/1000 mm 
s nášlapem 10 cm. V místě vjezdu budou osazeny snížené betonové obruby 150/150/1000 mm s nášlapem 5 
cm.  Navržená konstrukce bude výškové a polohově navázána na stávající konstrukci chodníku. V případě 
potřeby bude stávající konstrukce chodníku předlážděna včetně úpravy podkladových vrstev konstrukce. 
Stávající poklopy inženýrských sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.  
Spára podél obrubníků v místě navázání na stávající konstrukci vozovky bude prořezána a utěsněna 
asfaltovou zálivkou dle TP 115. 
Vjezdy a ukončení chodníku budou splňovat vyhlášku 398/2009 Sb viz kapitola 4.  
 
Konstrukce vozovek: TP 170 D2-D-1-VI-PIII 
Betonová dlažba – pojížděný chodník:  
Betonová dlažba                DL  80 mm  ČSN 73 6131 
Drcené kamenivo fr. 4/8                   L  40 mm  ČSN 73 6126 - 1 
Štěrkodrť               ŠDB    min. 250 mm  ČSN 73 6126 - 1 

Celkem       min. 370 mm  
 
Betonová dlažba – chodník: 
Betonová dlažba                DL  60 mm  ČSN 73 6131 
Drcené kamenivo fr. 4/8                   L  40 mm  ČSN 73 6126 - 1 
Štěrkodrť               ŠDB    min. 250 mm  ČSN 73 6126 - 1 

Celkem       min. 350 mm  
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1.1 ZEMNÍ TĚLESO 

Stávající konstrukce chodníku bude vybourána do potřebné hloubky.  
Dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) pro zeminy v aktivní zóně platí minimální ověřená míra 
zhutnění 102 % PS u zeminy F5 a F6 a 100 % PS pro ostatní zeminy, resp. Id = 0,9 (nesoudržné zeminy), 95 % 
PS (v tělese násypu) resp. 92 % PS (v podloží násypu do hloubky 0,50 m). Na zemní pláni vozovky 
manipulačních ploch a zpevněných ploch pojížděných musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti 
Edef,2 = 45 MPa. Zemní pláň vozovky zpevněných ploch pochozích (chodníků) a nezpevněných ploch musí být 
zhutněny alespoň na 95 % PS, na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 
30 Mpa.  
V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující 
typy zkoušek: 

 průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě) 
 kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby) 
 přejímací (v závislosti na požadavcích investora) 

Druh (např. vlhkost, míra zhutnění, atd.) a četnost zkoušek jsou uvedeny v ČSN 73 6133.  
Případná úprava aktivní zóny a zemní pláně musí být řešena zhotovitelem stavby dle zjištěné skutečnosti na 
stavbě. 

2 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO 
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Stávající svislé dopravní značení bude výškově a polohově upraveno. 
Dopravní značení musí být v souladu s platnými předpisy, zejména: 
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ČSN EN 12 899-1 včetně národní přílohy NA, prEN 12 966-1, TP 65, TP 66 a dalšími 
souvisejícími předpisy a normami. 

2.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Bude provedeno dle ČSN EN 12 899-1 z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií třídy 1. 
Značky budou základní velikosti. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního 
zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vozovky je 0,50 (0,30) m; největší vzdálenost je 2,00 m. Spodní 
okraj nejníže umístěné značky vedle vozovky je nejméně 1,2 m nad úrovní vozovky a nad průchozím 
prostorem chodníků min. 2,2 m a max. 2,7 m. Spodní okraj značky umístěné nad vozovkou musí být nejméně 
5 m nad nejvyšším bodem vozovky. Typ uchycení značek na ocelové sloupky, sloupy a výložníky veřejného 
osvětlení a na svislé konstrukce budovy bude zvolen po dohodě mezi zhotovitelem stavby a dodavatelem 
dopravního značení. Sloupky budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm 
s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Svislé dopravní značení, včetně jejich nosných konstrukcí, musí být 
certifikováno autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

2.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Bude provedeno bílou nátěrovou hmotou. Při aplikaci na asfaltový povrch bude nutno vodorovné dopravní 
značení (VDZ) realizovat ve dvou etapách. V první etapě se VDZ aplikuje jednosložkovou barvou.  Po 
stabilizování povrchu, popř. po uplynutí zimního období, se provede druhá etapa, kdy se VDZ aplikuje 
z materiálů s dlouhodobou životností. Výběr nátěrové hmoty bude odpovídat podkladu a předpokládané 
životnosti dle zadání zhotovitele stavby. Vzhledem k trvanlivosti vodorovného dopravního značení je 
doporučen termoplastický materiál. Méně trvanlivější alternativou je pak doporučen dvousložkový nátěr 
(plast). Přesný tvar symbolů vodorovného dopravního značení bude proveden dle platných předpisů. 
Dopravní značení musí splňovat požadavky stanovené ČSN 018020 a ČSN EN 1436. 
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3 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, neboť je předpoklad 
standardních činností. 
Před realizací stavby musí být vyznačeny trasy stávající technické infrastruktury. Práce v blízkosti vedení musí 
být prováděny poučenými pracovníky, zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování norem a předpisů 
bezpečnosti práce. 
Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost musí být 
eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 
Obecně musí být splněny všechny požadavky dané jednotlivými správci technické infrastruktury a dalších 
dotčených orgánů, zhotovitel stavby se musí řídit jejich požadavky. Stejně tak musí být zhotovitelem stavby 
dodržovány všeobecné technologické postupy a legislativní předpisy spojené s realizací stavebního díla.  
Jedná zejména o: 

 TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek 
 TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací 
 TP 87 – Navrhování údržby a opravy netuhých vozovek 
 TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace 
 TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací 
 TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích 
 TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
 TP 116 – Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze 

silničních pozemků 
 TP 147 – Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky 
 TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
 TP 203 – Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
 TKP – Kapitola 1 – Všeobecně 
 TKP – Kapitola 4 – Zemní práce 
 TKP – Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy 
 TKP – Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
 TKP – Kapitola 26 – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 

A dále všechny další zákony, normy, technické podmínky (TP), vzorové listy (VL), technické kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a předpisy, které mohou mít vliv na technické, stavební a 
dopravní řešení. Vše v aktuálním znění platném v době realizace stavby. 

4 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE 
STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

4.1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Návrh stavebních opatření komunikací a zpevněných ploch (chodníků) zohledňuje vyhlášku 398/2009 Sb., 
která usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  
Chodníky musí splňovat následující technické požadavky: 

o Maximální příčný sklon chodníků musí být 2 %, lokálně 4 % při zachování min. průchozího profilu 
o Maximální navrhovaný podélný sklon chodníků musí být 8,33 % 
o Povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tg, kde  je úhel, který 

svírá podélný sklon s vodorovnou 
o Na chodnících je vždy zachován průchozí profil minimální šířky 0,90 m s parametry odpovídajícími 

výše uvedeným bodům 
o Minimální šířka chodníků musí být 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů 
o Výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nesmí přesahovat hodnotu 0,02 m 
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4.2  ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE 

Varovné pásy jsou navrženy k hmatovému definování rozhraní mezi vozovkou a chodníkem v místě sníženého 
obrubníku a nebezpečného místa. Tyto pásy musí mít šířku 0,4 m. Varovné pásy musí být umístěny za snížený 
obrubník směrem do chodníku do úrovně min. 0,08 m nad vozovkou. V místě pro přecházení je navržen 
pouze varovný pás z důvodu nevhodnosti přecházení pro osoby se sníženou schopností orientace. Vodící linie 
jsou tvořeny přirozenými vodícími liniemi – budova, parkový obrubník výšky 0,06 m nebo jsou vytvořeny 
uměle. Umělé vodící linie tvoří podélné drážky a musí být šířky nejméně 0,4 m. V místě pro přecházení je 
navržen pouze varovný pás 

4.3 POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ 

Varovné a signální pásy budou provedeny z dlažby dle TN TZÚS 12. 03. 04 a musí být kontrastní vůči okolním 
přilehlým plochám. 
 
 


