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D.
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
D.1

Dokumentace stavebního objektu

D.1.1

Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva
• Navrhovaná situace
Centrálním prvkem návrhu je terénní modelace procházející téměř celým řešeným územím. Organicky modelovaný terén
vytváří 2 pahorky, výška terénních modelací se pohybuje od 3 do necelých 5 m. Terénní modelace bude vytvořena z násypu
zeminy podorničí a na povrchu doplněna 20 cm ornice z blízkého okolí (s cílem vytvoření pedologických podmínek
odpovídajícím okolí).
Cestní síť je tvořena okružní cestou šířky 1,8 m z mechanicky zpevněného kameniva s lemem ze žulových kostek. Cesta je
ve dvou místech napojena na Hraběcí cestu s alejí stromů. Plochy dětského hřiště mají dopadové plochy z jemného kačírku,
a jsou doplněny stromy.
Pro aktivní odpočinek je navržena venkovní posilovna, dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie (s
nerezovými skluzavkami/ tobogánem/ tubusem) a stovky metrů parkových cest s povrchem vhodným pro běh. Svahy
terénních modelací je možno v zimě využívat k sáňkování.
Další náplní parku je půlkruhový amfiteátr (posezení pod dubem) s jednoduchými dubovými lavicemi.
Vegetační složku parku tvoří domácí dřeviny odpovídající místní potenciální přirozené vegetaci. V rovinatých částech i na
terénních modelacích je navržen luční trávník (travinobylinné společenstvo druhovým složením odpovídající místní
potenciální přirozené vegetaci) vyžadující kosení 1-2x ročně.
Cesty budou navrženy s oboustranným sklonem směrem k travnatým plochám.
• Celkové provozní řešení
Vstup do řešeného území je z několika míst, v návaznosti na okolní cestní síť. Tento stav bude zachován.
• Bezbariérovost
Objekt je bezbariérově přístupný částečně.
• Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Během
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.
• Obecně
Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při
práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a
komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se
zahradnických úprav a zásahů do zeleně.
• Bezpečnost práce
Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s
nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích
a výkopových pracích.
• Ochrana životního prostředí
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby
angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu
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objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat
budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude
pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.
• Technické vybavení, inženýrské sítě
Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení
v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít
takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků
zhotovitele.
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je
zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny.
• Normy a požadavky
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané
fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se
zhotovitel řídit přísnějším zněním.
Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu,
veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace.
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné
normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla,
tj. v zastavěném i nezastavěném území. Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a
bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN
vztahujících se k danému prvku a postupu.
• Ochrana sítí technického vybavení
Před zahájením stavebních prací je nutno:
 zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů
 zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy
 zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely
 označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám
• Ochrana stromů při stavební činnosti
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních
činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná
se především o:
 ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění)
 ochranu kořenového prostoru:
 proti snižování terénu
 při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů
 při zřizování základů stavebních objektů
 při dočasném zatížení
 při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi
• Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Terénní úpravy
Základní terénní úpravy jsou řešeny v části Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, SO.03 Terénní
úpravy.
V rámci navrhovaných technických prvků spočívají terénní úpravy v potřebných odkopávkách pro uložení podkladních vrstev
cestní sítě, kotvení herních a fitness prvků, mobiliáře.
Použité vegetační prvky
Není předmětem této části dokumentace.
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• Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků
Není předmětem této části dokumentace.
• Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
Rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele.
POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní
investora a nacení položku zvlášť!
c) Dokumenty podrobností
Není předmětem dokumentace.
D.1.2

Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva
• Stavební řešení
Zpevněné plochy
Založení cesty z minerálně zpevněného kameniva pro pěší provoz (300 mm)
Technologický postup se týká celého okruhu. Obruba bude tvořena lemem z dlažebních kostek 100x100 mm, kotvených
v betonovém loži.
Technologický postup K-Tp2b zahrnuje tyto operace:
Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně detailů
finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce)
Geodetické vytyčení tvaru cesty nebo zpevněné plochy
Výkopy pro vytvoření zemní pláně do hloubky 300 mm od navržené výšky upraveného terénu
Vytvoření zemní pláně - srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na hodnotu
modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa. Zemní pláň se v žádném případě nesmí odchýlit od jmenovité výšky celkové
konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná na požadovaný modul přetvárnosti,
vyspádovaná do požadovaného sklonu a povrchově upravená tak, aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění.
Položení podkladové vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-63 tl. tl. 160 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 80 MPa. Odchylka od jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost
maximálně 20 mm pod 4m latí. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti bez chybějících frakcí, blížící se ideální
Fullerově křivce.
Položení vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) fr. 0-32 tl. 130 mm, srovnání do požadovaného
příčného spádu, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 80 MPa. MZK musí být vyrobeno a položeno dle
normy ČSN 73 6126-1:2006 za odpovídající vlhkosti (obvykle cca 6%). MZK musí mít výslednou barvu béžovou
(blížící se RAL 1001) a být ze stejného lomu jako následná frakce 0-4.
Položení obrusné vrstvy z drceného kameniva fr. 0-4 béžové barvy (blížící se RAL 1001) tl. 10 mm, zhutnění na
hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Kamenivo musí být ze stejného lomu jako MZK fr. 0-32. Materiál musí
mít plochou křivku zrnitosti bez chybějících frakcí, blížící se ideální Fullerově křivce. Pro pozdější údržbu a opravy
je potřeba mít tento materiál v zásobě. Vrstva bude položena za optimální vlhkosti (cca 6%) a hutněna statickým,
nikoli vibračním válcem nebo vibrační deskou.
Konstrukce profilu:
Drcené kamenivo fr. 0-4 béžové barvy
Mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-32
(stejné barvy, jako kamenivo fr. 0-4)
Štěrkodrť fr. 0-63
Zhutněná zemní pláň upravená do oboustranného příčného sklonu
Celkem

10 mm
130 mm
160 mm
3%
300 mm
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Dopadová plocha dětských hřišť (400 mm)
Technologický postup se týká vytvoření plochy se štěrkovým povrchem na dětském hřišti. Bude použito prané tříděné těžené
kamenivo fr. 2-8 (velmi drobný kačírek) v tl. 400 mm, jenž bude sloužit jako bezpečný povrch a dopadová plocha dětského
hřiště.
Technologický postup zahrnuje tyto operace:
Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně detailů
finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce).
Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy.
Výkop do hl. 400 mm od výšky upraveného terénu, naložení zeminy na dopravní prostředek a odvoz na skládku.
Vytvoření zemní pláně - srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na hodnotu
modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa.
Položení štěrkové vrstvy bez hutnění - tříděné prané těžené kamenivo fr. 2-8 (velmi drobný kačírek) v tl. 400 mm
(odpovídá normovým hodnotám pro kritickou výšku pádu až z výšky 3 m).
-

Skladba konstrukce tl. 400 mm:
prané těžené tříděné kamenivo fr. 2-8
400 mm nehutněno
zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 30 MPa
CELKEM
400 mm

Svahová skluzavka a schody
Nerezová skluzavka ve svahu (délka 6000 mm) bude s navazující nástupní plochou propojena dřevěnými stupni. Dopadová i
nástupní plocha budou řešeny štěrkovou plochou do hl. 200 mm.
Technologický postup schodů zahrnuje tyto operace:
Geodetické vytyčení tvaru cesty
Jednotlivé výkopy ve svahu pro usazení stupňů
Vytvoření zemní pláně - srovnání terénu pod jednotlivými stupni
Položení dubových hranolů (900x200x140 mm), vzdál. cca 600 mm, kotvení roxory prům. 14 mm, d. 500 mm (3
ks/schod)
Konstrukce profilu:
Hranol (sibiřský modřín)
Zhutněná zemní pláň upravená do oboustranného příčného sklonu
Celkem

140 mm
3%
140 mm

Technologický postup skluzavky zahrnuje tyto operace:
Geodetické vytyčení dopadových ploch
Výkopy pro vytvoření zemní pláně do hloubky 200 mm od navržené výšky upraveného terénu
Vytvoření zemní pláně
Položení vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. tl. 200 mm
Konstrukce profilu:
Štěrkodrť fr. 0-32
Zhutněná zemní pláň upravená do oboustranného příčného sklonu
Celkem

200 mm
3%
200 mm

Skluzavka
Celonerezová skluzavka, otevřená, průřezu tvaru U, z materiálu 1.4301 (plášť tl. min. 2 mm, madla tl. min. 25 mm) v
kartáčovaném provedení, délka 6000 mm.
Zábradlí – dřevěný hranol (dub 100x100x1000 mm – 4x; 100x100x900 mm – 3x), spojený nerezovými vruty.
Kotvení: dle podkladů výrobce, skluzavka i zábradlí do betonových patek (kotva nerez prům. 25 mm)
Výrobce skluzavky musí být certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, systém
environmentálního managementu - EMS ČSN EN ISO 14001:2005, nerezové skluzavky pro dětská hřiště 53/08/08/01/0
vydaný TÜV SÜD.
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Rozměry a postup je před zahájením realizace potřeba ověřit a zaměřit v terénu.

Obrázek 3: Skluzavka – reference

Viz výkresy D.2.2 Charakteristické řezy a detaily
Mobiliář
Lavičky
Konstrukce lavičky je ocelový rám s povrchovou úpravou komaxit RAL 7016, dřevo akát s nátěrem a bázi přírodních olejů
s UV ochranou. Ukotvení nerezovou závitovou tyčí M14 délky 200 mm do kotevní patky z betonu C 16/20.

Obrázek : lavička – reference

Piknikový set stůl s lavicí
Zinkovaná ocelová nosná kostra opatřená práškovým vypalovacím lakem. Sedák lavice i desku stolu tvoří desky ze dřeva,
jež jsou pevně spojeny s nosnou kostrou.

Obrázek : stůl a lavice – reference
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Odpadkové koše
Konstrukce je ocelový rám s povrchovou úpravou komaxit RAL 7016 a dřevo akát s nátěrem na bázi přírodních olejů s UV
ochranou. Kotvení do kotevní patky z betonu, 45 l.

Obrázek : odpadkový koš(v projektu se stříškou) – reference
Stojan na kola
Nerezový nebo ocelový pozinkovaný rám krytý nástřikem práškového vypalovacího laku pevně kotvitelný k podkladu.
Pryžový (EPDM) pás natvarovaný do meandrovitých drážek pro kola.

Obrázek : stojan na kola – reference
Viz výkres D.2.3 Mobiliář
Rehabilitační prvky
Pro dospělé budou v parku umístěny rehabilitační prvky ke zlepšování pohyblivosti, koordinace a posilování.
Herní prvky: devět dřevěných stojek, informační tabule, hrazda nízká, střední a vysoká, bradla.
Prvky jsou v souladu s platnými normami a opatřeny platnými certifikáty.
Dále zde budou umístěny dvě Workoutové sestavy.
Ruce
Posilování a procvičování svalstva horních končetin a svalstva trupu a břišních svalů. Procvičování dynamické síly horních
končetin. Popis herních prvků – devět dřevěných stojek, informační tabule, hrazda nízká, tvarovaná, hrazda nízká, hrazda
střední, hrazda vysoká, bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou, bradla.
Rozměry: 4,2 x 3,25 x 2,5 m
Potřebná plocha: 7,7 x 6,6 m
Maximální výška pádu: 1,4 m ( ČSN EN 16630)
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Rehabilitační cvičební prvek – Ruce - reference
Ručkovadlo s tyčí
Zahrnuje vodorovný žebřík pro ručkování a nástupní příčky, které lze využít i na kliky. Varianta s tyčí má připojenou svislou
tyč pro nácvik vlajky.
Sloupy průměru 140 mm, překlady žebříku 120 mm, vše z mimostředového dřeva ( douglaska tisolistá). Kryty sloupů
nerezové. Tyče z nerezové trubky 35 mm. Kotevní botka rourového typu pro velké zatížení z žárově pozinkované oceli.
Rozměry zařízení: 4,1 x 1,6 x 2,5 m
Maximální výška pádu: 2,5 m
Maximální potřebná plocha: 8,2 x 5,6 m

Rehabilitační cvičební prvek – Ručkovadlo - reference
Hrazda
Dřevěné provedení trojité hrazdy, s výškami 100, 130 a 160 cm.
Sloupy průměru 140 mm z mimostředového dřeva ( douglaska tisolistá). Sloupy jsou shora zakryty klobouky z UV odolného
PE. Tyč z nerezové trubky 35 mm. Vysoká kotevní noha rourového typu pro velké zatížení z žárově pozinkované oceli.
Rozměry zařízení: 3,9 x 0,2 x 1,7 m
Maximální výška pádu: 1,6 m
Maximální potřebná plocha: 6,8 x 3,2 m

Rehabilitační cvičební prvek – Hrazda - reference
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Viz výkres D.2.4 Rehabilitační cvičební prvky
Herní prvky
Materiál (platí pro všechny uvedené herní prvky):
Nosná konstrukce je tvořena stojkami z akátových prisem (akátový kůl oříznutý ze tří stran na rozměr 100 x 100-150) s
podpůrnými prvky z ocelových trubek Ø 42,4 mm opatřených žárovým zinkem, které současně plní funkci herních atrakcí.
Výplně, pochůzí a polezné prvky jsou z masivních akátových nebo dubových desek.
Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou nebo
polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli.
Pro uchycení lanových prvků a propojení trubkových částí jsou použity speciální úchyty z odlitku z hliníkové slitiny opatřené
práškovým lakem. Některá zakončení lan a propojení prvků jsou provedené pomocí žárově zinkovaných ocelových řetězů
velikosti 6 mm.
Skluzavka je z nerezové oceli AISI 304. Sedátka a drobné doplňky jsou vyrobeny z barevných plastových desek HDPE tl.
19mm.
Spojovací materiál je dle použití, účelu a založení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli.
Povrchová úprava:
Dřevěné části z akátového dřeva jsou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Povrch je buď
ponechán bez další úpravy, nebo je opatřen nátěry na bázi pigmentovaných olejů. Kovové části jsou opatřeny žárovým
zinkem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.
Kotvení:
Kotvení – dle podkladů výrobce – je provedené zabetonováním akátových prisem, ocelových trubek a kotvících řetězů do
betonových patek.
Multifunkční prolézačka - Dvouhlavá saň
Herní prvek se skládá ze skluzavky, lezecké stěny s chyty (4x), skryté podesty. Hlava ztvárněna jako balanční prvek. Další
lezecké prvky jsou řešeny jako lezecké sítě (4x), šikmý žebřík, lanový žebřík (3x), přidržovací lana (2x), vertikální lano (2x).
Rozměry: 8,3 x 2,6 x 3,0 m
Potřebná plocha: 11,8 x 7,0 m
Povrch tlumící náraz: 55 m2
Max. výška pádu: 3,0 m

Herní prvek – dvouhlavá saň - reference
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Multifunkční lanová průlezka - Mraveniště
Hlavním prvkem jsou dřevění mravenci, základní konstrukci tvoří vodorovná síť, vertikální lana, vodorovné, vertikální i šikmé
kůly.
Rozměry: 9,0 x 8,0 x 3,0 m
Potřebná plocha: 12,1 x 10,6 m
Povrch tlumící náraz: 106 m2
Max. výška pádu: 3,0 m

Herní prvek – mraveniště – reference
Jednoduché prvky:
Hnízdo
Skupinová houpačka pro jedno i více menších dětí, pod dozorem dospělého. Jedná se o závěsný houpací koš.
Rozměry: 2,0 x 5,0 x 2,9 m
Potřebná plocha: 8,0 x 5,0 m
Povrch tlumící náraz: 24 m2
Maximální výška pádu: 1,5 m

Herní prvek – hnízdo – reference
Houpačka
Jedná se o dvojitou řetězovou houpačku.
Rozměry: 2,2 x 4,0 x 2,9 m
Potřebná plocha: 8,1 x 4,0 m
Povrch tlumící náraz: 25 m2
Maximální výška pádu: 1,5 m
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Herní prvek – houpačka – reference
Multifunkční lezecký prvek - Vertigo
Hlavní částí jsou horizontální a šikmé žebřiny a lana a také šplhací tyč.
Rozměry: 1,1x1,3x2,5 m
Potřebná plocha: 4,7 x 4,9 m
Povrch tlumící náraz: 17,5 m2
Maximální výška pádu: 2 m

Herní prvek – vertigo – reference
Pérovací houpačka - Tygrohoup
Jedná se o balanční prvek pro nejmenší děti.
Rozměry: 2,8 x 1,8 x 0,6 m
Potřebná plocha: 4,8 x 3,8 m
Povrch tlumící náraz: 17,4 m2
Maximální výška pádu: do 0,6 m

Herní prvek – tygrohoup – reference
Vahadlo
Jedná se o vahadlovou houpačku s pneumatikami.
Rozměry: 4,0 x 0,3 x 1,0 m
Potřebná plocha: 6,0 x 2,4 m
Povrch tlumící náraz: 13,5 m2
Maximální výška pádu: 0,95 m
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Herní prvek – vahadlo – reference

Viz výkres D.2.5 Prvky dětského hřiště
Discgolf
Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem ( frisbee), který pravidly vychází z klasického golfu. Cílem je
trefit létající disk do koše, na co nejmenší počet hodů.
Disk se hází z určeného výhoziště na cíl , který tvoří ocelový koš. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100-120 m, ve
zdejších podmínkách, kde je discgolf určen jako zkušební, se nachází kolem 35 m. Po prvním výhozu hráč pokračuje, dokud
netrefí cíl. Hází se talíři, kterých je jako podobně v golfu několik druhů.
Koš na discgolf:
Musí se jednat o takovou kvalitu, aby tento koš byl určen pro trvalé použití ve venkovních prostorech.
Skládá se silnostěnné nosné tyče, instalační trubky, bezpečnostních prvků spodního sběrače a vrchního nosiče s masivním
lemem, jenž nese 28 řetězů. Povrchová ochrana všech součástí koše je zinkováním v kombinaci s práškovou barvou.
Koš musí být schválený a certifikovaný světovou Profesionální discgolfovou asociací (PDGA).
Viz výkres D.2.6 Discgolf

Sochařská výzdoba
Po celém parku budou rozmístěny dřevěné sochy z řezbářského sympozia. Sochy jsou cca 2,5 m vysoké a materiál dub.
Počet soch: 12.
Viz výkres D.2.7 Sochy a jejich umístění v parku.
Basketbalový koš
Musí se jednat o celosvařenou basketbalovou konstrukci s připevněnou deskou a košem. Nosná konstrukce bude vyrobena
z oválného hliníkového profilu 115 x 100 mm o síle stěny 4-6 mm. Deska 1,8 x 1,05 m s polyesterovou povrchovou úpravou
bude vyrobena z odolného laminátu a bude pro bezpečnost hráčů opatřena ochranným gumovým okrajem. Basketbalový
koš bude přišroubován skrze desku k základní celosvařené konstrukci, která bude uchycena přes zemní pouzdro v terénu.
Součástí ocelového koše bude bílá nylonová síť o síle 6 mm.
Certifikováno TÜV dle DIN/EN 1270
Součástí také bude zemní hliníkové pouzdro pro ukotvení basketbalové konstrukce do země. Součástí konstrukce je i víčko.
Viz výkres D.2.8 Basketbalový koš
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b) Podrobný statický výpočet
Není předmětem dokumentace.
c) Výkresová část
D.2.1.

Navrhovaná situace technických prvků

D.2.1.1. Vytyčovací plán technických prvků
D.2.2.

Charakteristické řezy a detaily

D.2.3

Mobiliář

D.2.4

Rehabilitační cvičební prvky

D.2.5

Prvky dětského hřiště

D.2.6

Discgolf

D.2.7

Sochy a jejich umístění v parku

D.2.8

Basketbalový koš

• Zásady požárně bezpečnostního řešení
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna.
• Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Není předmětem dokumentace.
• Napojovací místa technické infrastruktury
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.
• Seznam použitých podkladů
Při zakládání zpevněných ploch je třeba postupovat v souladu s oborovými normami:
ČSN EN 13242+A1:2007
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy proinženýrské stavby a
pozemní komunikace

Ateliér KREJČIŘÍKOVI 14

ČSN EN 13286-2:2011 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody
prostanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
ČSN EN ISO 14689-1 (721005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1:
Pojmenování a popis
ČSN 721006:2015
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 736133:1998
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6126-1:2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
ČSN 736190:1980
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
TKP4
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
TP170
Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP změna č.2
Katalog vozovek polních cest - technické podmínky
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Není předmětem dokumentace.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Není předmětem dokumentace.
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