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1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Účel objektu, 

Stavba bude sloužit jako dětské hřiště a to jako běžecký ovál a pískoviště s doskočištěm. pro ZŠ a MŠ 

v Těrlicku - Hradišti. 

 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění, 

 

Novostavba je navržená jako zpevněná plocha s atletickým pryžovým povrchem. 

Atletický povrch + rozběh k doskočišti má celkem 145,5 m2 a je proveden ve skladbě: 

 

Lemování zpevněné plochy je provedeno Zahradním betonovým obrubníkem tl. 50 m, výšky 250 mm, 

celkem 140 m 

 

Plocha doskočiště je 15,66 m2, provedená ze žlutého písku fr. 0-1 mm v tl. 250 mm. 

Plocha pískoviště je lemována prýžovými obrubníky tl. 50 mm, výšky 250 mm, celkem 17 m. 

 

Okolní plocha hřiště bude ohumusována a osetá trávou 

 

Přístupový chodník bude proveden ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm nebo s povrchovou 

úpravou s kačírku s podkladní štěrkovou vrstvou. Odvodnění bude volně do terénu. 

Zpevněné plochy ze zámkové – 107,10 m2 

Zpevněné plochy z kačírku – 103,60 m2 

 



Technická zpráva SO01  3/5 

Těrlicko-Hradiště veřejná dětská zahrada vč. Novostavby dětského hřiště ZŠ a MŠ Těrlicko  02/2020 

Opěrné zídky budou betonové výšky 0,8 m nad terénem, š. 400 mm, celkem 13,30 m2 

technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 

  

Atletický povrch + rozběh k doskočišti má celkem 145,5 m2 a je proveden ve skladbě: 

 

1. Vrchní užitková vrstva - Novofloor P46 + granulát EPDM, tl. 2mm, barva RAL 3016 

    (Elastický lak na čáry Novofloor P68) 

 2. Podkladní vrstva - Novofloor P22 + gumový granulát SBR, tl. 11mm 

3. Stabilizační pružný podklad - Novofloor P22 + gumový granulát + minerální kamenivo, tl. 35mm 

4. Štěrkodrť fr. 0-4mm, výška 30 mm 

5. Štěrkodrť fr. 0-32mm, výška 170 mm, maximální podíl prachu pod 10% 

6. Zahuštěný pískový podsyp 100 mm, zahutnění Is - minimum 0,98 

7. Zavibrovaná rostlá zemina 

 

způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu, 

 

Běžecký ovál bude založen na zhutněné vrstvě ze štěrkodrti.  

vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Sejmutá ornice bude využita na témže stavebním pozemku. Stavba nebude mít negativní vliv na 

okolní půdu. 

Srážková voda bude zasakována do terénu v místě dopadu, tak jako doposud. K negativnímu 

ovlivnění povrchových a podzemních vod stavbou nedojde. 

Hluk je pouze při stavbě v denních hodinách. Nebude však překračovat limity vyhl. č. 272/2011 Sb. 

Při výstavbě budou dodržovány podmínky na ochranu ovzduší v co nejvyšší míře.  

Stavební pozemek je v místě stavby bez vzrostlé vegetace a nedojde tak ke kácení stromů. 

dopravní řešení, 

Příjezd ke stavbě je po zpevněné ploše ze zámkové dlažby, která se napojuje na obecní silnici pomocí 

stávajícího sjezdu. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 

mm a kačírku, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo školy a hřiště. 

Vsakování dešťových vod z pochůzích a pojízdných zpevněných ploch je prováděno jejich 

vyspádováním na pozemek investora v celém rozsahu a volným zasakováním do okolních travnatých 

ploch.  

 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 

Atletický povrch + rozběh k doskočišti má celkem 145,5 m2 a je proveden ve skladbě: 

 

1. Vrchní užitková vrstva - Novofloor P46 + granulát EPDM, tl. 2mm, barva RAL 3016 

    (Elastický lak na čáry Novofloor P68) 

 2. Podkladní vrstva - Novofloor P22 + gumový granulát SBR, tl. 11mm 
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3. Stabilizační pružný podklad - Novofloor P22 + gumový granulát + minerální kamenivo, tl. 35mm 

4. Štěrkodrť fr. 0-4mm, výška 30 mm 

5. Štěrkodrť fr. 0-32mm, výška 170 mm, maximální podíl prachu pod 10% 

6. Zahuštěný pískový podsyp 100 mm, zahutnění Is - minimum 0,98 

7. Zavibrovaná rostlá zemina 

 

Lemování zpevněné plochy je provedeno Zahradním betonovým obrubníkem tl. 50 m, výšky 250 mm, 

celkem 140 m 

 

Plocha doskočiště je 15,66 m2, provedená ze žlutého písku fr. 0-1 mm v tl. 250 mm. 

Plocha pískoviště je lemována prýžovými obrubníky tl. 50 mm, výšky 250 mm, celkem 17 m. 

 

Okolní plocha hřiště bude ohumusována a osetá trávou 

 

Přístupový chodník bude proveden ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm nebo s povrchovou 

úpravou s kačírku s podkladní štěrkovou vrstvou. Odvodnění bude volně do terénu. 

Zpevněné plochy ze zámkové – 107,10 m2 

Zpevněné plochy z kačírku – 103,60 m2 

 

Opěrné zídky budou betonové výšky 0,8 m nad terénem, š. 400 mm, celkem 13,30 m2 

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 

Při návrhu stavby byly použity normy ČSN, zejména normy pro zatížení a návrh konstrukce. 

Tato projektová dokumentace nenahrazuje a není určena jako dokumentace k provedení stavby ani 

jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou 

technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení. Předpokládá se, že si 

dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení provede vlastní „Plán 

organizace výstavby“. 

Zhotovitel, jako odborná firma, musí podle obchodního zákoníku zákon č. 513/1991 sb. § 561, 

prostudovat projektovou dokumentaci a dopředu, před vlastní realizací upozornit projektanta na jím 

zjištěné chyby a nedostatky, popř. Seznámit zpracovatele PD s jeho návrhy na úpravu technického řešení 

popř. ho seznámit s jeho vlastními technologickými a stavební postupy. Pokud tak neučiní, přebírá 

zodpovědnost i za případné chyby.  

Zhotovitel stavebního díla je povinný investorovi před dokončením předat průvodní technickou 

dokumentaci, jejíž součástí budou:  

• Výkresy skutečného provedení stavby  

• Atesty a prohlášení o shodě podle platných norem a vyhlášek  

• Předávací a zkušební protokoly a zkoušky  

• A další podle dohody s dodavatelem 

 

 

 

3. PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů 

výrobce resp. příslušné dokumentace.  



Technická zpráva SO01  5/5 

Těrlicko-Hradiště veřejná dětská zahrada vč. Novostavby dětského hřiště ZŠ a MŠ Těrlicko  02/2020 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě vyhlášky a předpisy zajišťující 

bezpečnost práce, zejména č. 48/1982 Sb. „Bezpečnost práce a technických zařízení“, zákon č. 262/2006 

Sb. (zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích, doplněné nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních 

předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana 

zdraví a věcí.  

 

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení 

podzemních tras správci těchto sítí nebo příp. investorem (při provádění přípojek). 

Při stavbě je nutné vést stavební deník. Na stavbě bude přítomný stavby vedoucí odpovědný za 

realizaci stavby. 

 

 

Vypracoval: Ing. Roman Machander, 777 257 082 

  Ing. Libor Filín, 777 344 793 

 


