


1    ÚVOD

Projekt řeší úpravu stávající herní plochy u Základní školy v Praze 9 – Satalicích,
ul. K Cihelně 137 využívané školní družinou. Cílem úprav je vytvoření plochy s umělým povrchem o
výměře cca 430m2, aby si děti mohli hrát venku i během nepříznivého počasí.      
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3    CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Účelem stavby je úprava přední části školního pozemku podél ulice K Cihelně, která je
využívána jako venkovní herní plocha pro školní družinu. Plocha je vymezena oplocením školního
pozemku na západní a severní straně, vnitroareálovou komunikací na východě a navazujícím
hřištěm s umělým povrchem na jihu. Plocha je momentálně nezpevněná, z větší části pokrytá pouze
udusanou hlínou. Na ploše je řada vzrostlých stromů, dřevěný altánek a několik zastaralých herních
prvků, které jsou ve špatném technickém stavu. 

Cílem úprav je vytvoření herní plochy s umělým povrchem, aby si děti mohly hrát venku za
nepříznivého počasí (např. po dešti) a zabránilo se tak roznášení bahna a ušpinění dětí, jak je
tomu nyní. Nově vzniklá plocha by měla mít výměru cca 430m2. Plocha bude lemována
betonovými obrubníky, respektive palisádou v místech, kde je nutno vyrovnat větší výškové rozdíly
mezi stávajícím a upraveným terénem. Nová herní plocha bude na stávající vnitroareálovou
komunikaci navazovat terénními schody z betonové zámkové dlažby. 

V rámci úprav budou odstaněny stávající herní prvky a budou nahrazeny novými (nové
hermmní prvky nejsou součástí dodávky, pouze základové konstrukce). Stávající altánek zůstane
zachován. 



Jedná se o stavbu trvalou. 
Jedná se o rekonstrukci a stavba bude provedena v jedné etapě.
Předpokládaný termín zahájení výstavby: červenec 2019
Předpokládaný termín dokončení výstavby: srpen 2019

V rámci rekonstrukce nebude měněn účel využití dotčených ploch. Nebudou prováděny
zásahy do inženýrských sítí vedoucích na pozemku a nebudou měněny pozice vjezdů na pozemek. 

 

4    POPIS ÚPRAV

Navrhované úpravy sestávají z následujícíh částí:

1.   Přípravné práce:

V rámci přípravných prací budou odstraněny pařezy po několika vykácených stromech, které
byly ve špatném stavu a nacházely se v prostoru plánované zpevněné plochy.

Budou demontovány veškeré stávají herní prvky a budou ekologicky zlikvidovány. 

Stávající herní plocha je v okolí altánku téměř rovinatá, ale směrem k vnitroareálové
komunikaci se hodně zvedá (převýšení 40-50cm), velký terénní zlom je také směrem k hřišti s
umělým povrchem. Protože stávajíci altánek má být zachovám, zvolila jsem jako úroveň budoucí
umělé plochy průměrnou výšku stávajícího terénu u paty altánku.

Po vytyčení plánované herní plochy budou strojně srovnány do jedné roviny terénní
nerovnosti a bude odtěžena souvislá vrstva zeminy tak, aby bylo možné provést požadované
podkladní souvrství pod finální povrch. Výška souvrství je cca 30cm, v části u boční komunikace na
západě, kde je výška stávajícího terénu o něco nižší, bude stačit odtěžit jen cca 25cm. Dále budou
vyhloubeny rýhy pro obrubníky a základy palisád (respektive zídek z tvárnic ztraceného bednění) a
dále budou vyhloubeny díry pro základové patky pro nové herní prvky.

Také bude nutné snížit betonové skruže okolo stávající kanalizační šachty na úroveň
upraveného terénu.

2.   Obrubníky, palisády (zídky), vyrovnávací schody, základy pro herní prvky

Po obvodě plánované herní plochy bude proveden betonový obrubník ze zahradních
obrubníků délky 50cm (případně 100cm), který bude kladen do betonového lože. Horní hrana
obrubníků bude v rovině s finálním umělým povrchem.

V místech, kde bude výraznější rozdíl mezi výškou upraveného terénu a stávajícím terénem,
budou místo obrubníků použity betonové hranaté palisády – výška použitých palisád by měla být
cca 80cm, aby jejich minimálně 1/3 mohla být zapuštěna, jelikož rozdíl výšek terénu bude cca 45-
50cm (např. CS Beton Lena, barva šedá, rozměr 120x180x800mm). Palisády jsou plánované pod
svahem u hřiště s umělým povrchem a směrem k vnitroareálové komunikaci. Z důvodu snížení
nákladů na provedení je možné betonové palisády nahradit zídkou z betonových tvárnic ztraceného
bednění šířky 150-200mm. V takovém případě je nutné vyztužit zítku při betonáži roxory (1 ks do
každého otvoru tvárnic), náslená povrchová úprava zídky není nutná, koruny zídky je nutné
zatáhnout cementovým mlékem. 



Aby bylo možné na novou herní plochu projít z družiny bez toho, aniž by děti vstoupily na
nezpevněný povrch, budou v části mezi vnitroareálovou komunikací a novou plastovou herní
plochou vytvořeny terénní schody – celkem tři stupně, každý o výšce cca 16cm, šířce 60cm a délce
3m. Stupně by měly být lemované betonovými zahradními obrubníky a vydlážděny zámkovou
obdélníkovou dlažbou šedé barvy. Zbytek plochy mezi schody, palisádou a komunikací by měl být
také vydlážděn zámkovou dlažbou. Výška dlažby byměla být 6cm.

Před zahájením provádění nové umělé plochy by měly být vybetonovány základové patky pro
nový herní prvek – skluzavku s prolézačkou, který bude na nové umělé ploše. Herní prvek samotný
není předmětem dodávky, škola si jej bude pořizovat z vlastních zdojů. Dimenze a přesná poloha
základových patek bude upřesněna dle dodavatele prvku, předpokládá se celkem 6 patek, hloubka
založení by měla být min. 80Cm, předpokládaný půdorysný rozměr 30x30cm.  

3.   Nová herní plocha s umělým povrchem

Materiál na umělý povrch herní plochy není pevně určen, podmínkou je pouze bezpečnost
dětí, to znamená, že povrch musí být neklouzavý, zdravotně nezávadný, musí umožňovat
vsakování dešťové body, případně její snadný odvod a nesmí docházet k oddrolování povrchu nebo
uvolňování částeček z povrchu. Předpokládali jsme pokládku materiálu ve čtvercích (např. materiál
Bergo Royal), ale ani to není podmínkou, rozhodujícím kritériem kromě funkčnosti bude i cena.  

Jako podkladní souvrství v projektu předpokládáme zhutněnou jemnou kamennou drť
(kamenný prach) na vrstvě zhutněného hrubého kameniva, abychom nezvětšovali rozsah
zpevněných ploch v areálu. Po sejmutí patřičné vrstvy zeminy bude nejprve položena a uhutněna
vrstva hrubšího kameniva, pak následuje vrstva jemnějšího kameniva a nakonec vrstva jemné
kamenné drtě (kamenného prachu). Všechny vrstvy je nutné dostatečně zhutnit. Pokud
technologicky pro vybraný umělý povrch bude vhodné jiné podkladmní souvrství, je to po dohodě
možné. 

Na kamennou drť je nutné rozprostřít separační vrstvu z geotextílie a následuje pokládka
sportovního umělého povrchu. Výsledná plocha by měla být jednobarevná (předpokládá se zelená),
bez lajnování. V ploše by měla být z jinak barevných čtverců vyskládána šachovnice a "panák".
Pokud by byl zvolen materiál, který se nebude pokládat ve čtvercích, budou zmiňované herní prvky
na plochu nastříkány. 

5   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Likvidace dešťových vod  – všechna dešťová voda v daném území bude likvidována na
pozemku stavebníka vsakováním, jelikož nová plocha s umělým povrchem je řešena tak,
aby bylo umožněno vsakování dešťové vody. Plochy vydlážděné zámkovou dlažbou budou
spádovány tak, aby byl zajištěn její odtok do přilehlých nezpevněných ploch. 

• Zamýšlená stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000. 

• Stavbou nevznikají ochranná pásma.

• Upravovaný prostor se nachází v zóně havarijního plánování dle zákona 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných havárií) - objekt plnírny Flaga



Satalice s.r.o. Vzdálenost těchto objektů od plnírny Flaga je vzdušnou čarou cca 700m.
Stavebník se seznámil s informacemi určenými veřejnosti v zóně havarijního plánování,
které vydal odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP.

6   POŽADAVKY NA PRŮBĚH VÝSTAVBY

Stavba bude prováděna generálním dodavatelem, který bude určen na základě výběrového
řízení.

Po celou dobu výstavby budou na stavbě probíhat kontrolní prohlídky za účasti
stavbyvedoucího, technického dozoru investora a autorského dozoru. Prohlídky budou probíhat
minimálně jednou za 14 dní, v případě potřeby častěji.

Pro provádění stavby nebudou nutné zábory sousedních pozemků, veškeré zařízení
staveniště bude realizováno na pozemku školy.  

Přístup na pozemek bude zajištěn stávajícím vjezdem z ulice K Cihelně.    
Pro staveništní odběr vody a el. energie budou využity stávající domovní přípojky. 
Během výstavby budou aplikována účinná opatření, aby bylo minimalizováno zatížení okolí

prachem.
Pokud by v důsledku stavební činnosti nebo činností se stavbou souvisejících došlo k

znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění na náklady stavebníka. 
Po celou dobu výstavby budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které

splňují příslušné emisní limity. 
Při stavební činnosti bude dbáno na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Stavba bude prováděna tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci půdy a povrchových i

podzemních vod cizorodými látkami (např. oleje, barvy a pod.). 
Veškerý odpad vzniklý stavební činností bude náležitě likvidován v souladu s platnými

předpisy.  

7     BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu
s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je povinen se řídit
příslušnými technickými normami pro provádění jednotlivých typů konstrukcí. 

V Praze 11.4.2019

                                                                                                  Ing. arch. Veronika Kašparová


