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1  Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční stanice  

Místo stavby: Králíky 
 
Katastrální území: Králíky  
  
Kraj: Pardubický 
 
Objednatel: Pardubický kraj 
 Komenského náměstí 125, 
 523 11 Pardubice 
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 Velké náměstí 5 
 561 69 Králíky 
 
Projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

Gočárova 504 
500 02 Hradec Králové 
IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala 
 
Odpovědný projektant stavby: Ing. Tomáš Rak 

ČKAIT – 0602398 
 
Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Stupeň PD: DSP + VD-ZDS 
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2 Stručný technický popis stavby 
Autobusové nástupiště je navrženo s nástupní hranou o délce 12m zvětšenou o délku 1m dle 
odst. 6.2.1.6 ČSN 73 6425-1. Délka nástupní hrany v délce 12m je navržena dle nejdelšího 
zastavujícího vozidla. Sjetí vozidel se dle vyjádření provozovatele autobusové dopravy v 
místě stavby nepředpokládá. Šířka nástupní hrany je navržena v šíři 2,00m – od horní hrany 
bezbariérového obrubníku po zvýšený zahradní obrubník (vodící linii). Z obou stran 
nástupiště jsou navrženy zpevněné chodníkové rampy.  
Nově navržené zpevněné plochy jsou určeny pouze pro nemotoristickou dopravu a lze je 
funkčně zařadit do kategorie D2 dle ČSN 73 6110 – chodník + nástupiště. Délka úprav je 
21,33m. 
Podél bezbariérového obrubníku bude betonová přídlažba nahrazena žulovou drobnou 
kostkou 8/10 – dvojlinkou uloženou do společného betonového lože. 
 
K otáčení vozidel mimoměstské a městské dopravy bude u výpravní budovy zřízeno 
obratiště a to pomocí rozšíření stávajících zpevněných asfaltobetonových ploch na úkor 
zeleného pásu. Rozšíření je navržen v délce zeleného pásu (oploceného zahrádky) tj. 
v délce 26,10m a v šíři cca 13,0m. Pod nově rozšířenými plochami budou vybudovány nové 
konstrukční vrstvy, které umožní otáčení (pojezdu) vozidel. Napojení na stávající 
asfaltobetonové plochy bude provedeno zaříznutím a odfrézováním v šíři 1,0m stávající 
obrusné vrstvy, která bude nahrazena novou obrusnou vrstvou položenou na celé obratiště. 
 
Upozornění: pokud pod nově navrženými obrubníky nebudou zasahovat podkladní vrstvy 
silnice, bude nutné pod betonová lože doplnit podkladní či ochrannou vrstvu ze štěrkodrti 
frakce 0/32 v tl. 200mm. Na doplněné vrstvě musí být poté dosažen modul přetvárnosti min. 
90 MPa! 
 
Stávající sloup veřejného osvětlení u hrany účelové komunikace bude odstraněn a přesunut 
mimo nástupiště – mimo bezpečností odstup od nástupiště tj. 0,25m. Přemístěný sloup VO 
bude napojen na rušený sloup, rozvody NN.  
 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
Přehled podkladů: 
 

(1) Zadání objednatele 
(2) Fotodokumentace 
(3) Polohopisné a výškopisné zaměření  
(4) Prohlídka na místě 
(5) Územní plán obce Králíky 
(6) Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací 
 

Z uvedených podkladů vyplynulo výškové, šířkové a směrové uspořádání navržených 
komunikací. Požadavky vznesené během projednání a schválení projektové dokumentace 
byly do dokumentace zapracovány.  
 

4 Vztah k ostatním objektům stavby 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 
 

SO 101  Autobusová zastávka 
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Rozsah a povaha navržených prací na opravě komunikace vychází zejména z novostavby 
autobusové zastávky a obratiště.  
  

5 Návrh zpevněných ploch 

5.1 Autobusové stanoviště 
• Nástupiště, D2, CH, PIII: 
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ                60MM ČSN 736131-1 
LOŽE Z DRTI 4-8                                              30MM           
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32                                        300MM ČSN 736126-1 
Edef, 2= min. 30MPa 

CELKEM                                                      390MM 
  

Nástupiště bude ze strany komunikace vymezeno pomocí bezbariérového obrubníku 
HK400/330/1000 osazeném na betonový základ C30/37 XF3 – dle technologického postupu 
daného výrobce obrubníku.  
Ke straně zeleni bude chodník ohraničen pomocí záhonového obrubníku 500/50/200 
v betonovém loži C12/16 XF1.  
Podél silničních obrubníků bude uložena dvojlinka ze žulových drobných kostek 8/10 
uložených do společného betonového lože C30/37 XF3. Spáry budou vyplněny maltou M25 
XF3. 
 
Upozornění: pokud pod nově navrženými obrubníky nebudou zasahovat podkladní vrstvy 
účelové komunikace, bude nutné pod betonová lože doplnit podkladní či ochrannou vrstvu ze 
štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 150mm. Na doplněné vrstvě musí být poté dosažen modul 
přetvárnosti min. 90 MPa! 
 

5.2 Chodník 
• Dlážděný chodník, D2, CH, PIII: 

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ                60MM ČSN 736131-1 
LOŽE Z DRTI 4-8                                              30MM      ČSN 736126-1      
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32                                        200MM ČSN 736126-1 
Edef, 2= min. 30MPa 

CELKEM                                                      290MM 
 
Chodník bude ze strany komunikace ohraničen pomocí stávajícího silničního žulového 
obrubníku OP2 osazeného do betonového lože C20/25 XF3 na základní výšku cca +12cm.  
Ke straně zeleni bude chodník ohraničen pomocí záhonového obrubníku 500/50/200 
v betonovém loži C12/16 XF1.  
Upozornění: pokud pod nově navrženými obrubníky nebudou zasahovat podkladní vrstvy 
účelové komunikace, bude nutné pod betonová lože doplnit podkladní či ochrannou vrstvu ze 
štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 150mm. Na doplněné vrstvě musí být poté dosažen modul 
přetvárnosti min. 90 MPa! 
 

5.3 Obratiště 
• Pojížděné plochy, D1, N-IV, PIII: 
ASFALTOBETON  ACO11   40MM   ČSN EN 13108-5 
SPOJ.POSTŘIK  PS,A 0,3KG/M2    ČSN 73 6129 
OBAL.KAMENIVO  ACP 16+  70MM   ČSN EN 13108-1 
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STAB. CEMENTEM  SC C8/10  150MM  ČSN 73 6125 
ŠTĚRKODRŤ   ŠD,B 0/32  200MM ČSN 73 6126-1 
Edef, 2= min. 45MPa 

CELKEM                                                      460MM 
  

Obratiště bude zřízeno v místě stávající zahrádky u výpravní budovy. Stávající obrusná a 
ložná vrstva bude zaříznuta a to stupňovitě s úskokem cca 50cm. Nové podkladní a 
ochranná vrstva obratiště bude napojena na stávající vrstvy komunikace také s úskoky cca 
30cm. Vzniklé styčné spáry v obrusné vrstvě budou před položením nové obrusné vrstvy 
seříznuty a opatřeny pružnou zálivkou typu N1 EN 14188-1. 
Obnažená ložní vrstva bude ošetřena dle zásad uvedených v TP115. 
Stávající betonová hrana silniční váhy bude začištěna a případně osekána (zaříznuta). 
Směrem ke kolejišti bude podél obratiště osazen silniční betonový obrubník 1000/150/250 
osazený v betonovém loži s opěrou z betonu C20/25 XF3. Silniční obrubní bude osazen na 
základní podsádku +12cm. 
 

5.4 Šířkové uspořádání 
Základní šířka nástupní hrany je 2,00m. Chodníkové rampové části jsou navrženy ve shodné 
šíři nástupiště. 
Obratiště je navrženo o šíři cca 15,0m a v délce 26,00m - zásah do oplocené zahrádky. 
 

5.5 Výškové řešení 
Výškové řešení je určeno výškovým průběhem hrany jízdního pruhu.  
Nástupní hrana je navržena v základní výšce +20cm nad stávajícími zpevněnými plochami. 
Záhonový obrubník lemující chodníkové plochy k zeleni bude osazen na +8cm nad pochozí 
plochou – vymezení přirozené vodící linie.  
Nově zřízená obrusná vrstva obratiště bude plynule napojena na stávající výškové řešení 
obrusné vrstvy přilehlé plochy. 
 

5.6 Směrové řešení 
Směrové řešení nástupní hrany včetně ramp vychází ze stávajícího směrového průběhu 
hrany silnice – v přímé. 
 

5.7 Příčný sklon 
Příčný sklon pochozích ploch nesmí příčný sklon v žádném místě překročit hodnotu 2,0%. 
Příčný sklon je navržen směrem do motoristických ploch. V rampových částech o podélném 
sklonu do 12,5% je navržen příčný sklon do komunikace do 2,0%. 
Příčný sklon obratiště je navržen směrem ke kolejišti o hodnotě 0,0 – 2,56%. 
Zemní pláně budou zhotoveny v příčném sklonu o hodnotě 3,0%. 
V žádném místě navržených ploch nesmí být výsledný sklon menší nežli 0,5%. 
 

6 Zásady odvodnění 
Návrhem nástupiště nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry z komunikace. Stávající 
dešťová vpusť u hrany nástupiště bude zachována. Po dokončení stavebních prací bude 
uliční vpusť vyčištěna včetně přípojovacího potrubí. 
U hrany obratiště směrem k výpravní budově bude instalován liniový odvodňovací systém 
v délce 11,0m. odvodňovací žlab bude pro třídu zatížení C 250. Jednotlivé díly budou mít 
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dno se spádem 0,5% - zajištění odtoku vod k vyústění. Žlaby budou vybaveny pojezdovými 
litinovými rošty pro zatížení C 250. Žlab bude napojen na stávající uliční vpusť pomocí 
nového připojovacího potrubí PVC DN100, které bude uloženo do pískového obsypu ve 
sklonu 0,5% k UV. PVC DN100 bude napojeno na stávající uliční vpusť. Zbývající dešťové 
vody z obratiště budou svedeny do zeleného pásu u obratiště – mimo kolejiště. 
 
! Před zahájením prací bude ze strany dodavatele ověřen stávající a nový výškový průběh 
všech ploch a umístění uliční vpusti s ohledem na řádnou funkci odvodnění v řešeném 
úseku! 
 

7 Dopravní značení 
Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle zásad TP65, TP133 a TP135 MD 
ČR. Nové SDZ (označník IJ4b) bude umístěn na nový pozinkový sloupek. Nové vodorovné 
značení vymezující samotnou zastávku je navrženo dle TP 70 – typ II, hladký povrch v barvě 
žlutá. 
Stávající označník autobusové zastávky bude přemístěn na nově vybudovanou autobusovou 
zastávku. Označník IJ4b bude umístěn na nový pozinkový sloupek v betonové patce C12/16 
XF1. Značka IJ4b bude provedena v retroreflexní úpravě pro třídu R1 dle ČSN EN 12899-1. 
K zamezení odstavování vozidel na ploše obratiště bude u obratiště osazeno SDZ B29 
„Zákaz stání“ + E8e „12m“ (na obě strany). Tako kombinace SDZ bude osazena na 
pozinkový sloupek v betonové patce. Značení bude provedeno ve stejném materiálovém 
provedení jako IJ4b. 
 

8 Podmínky a požadavky na postup výstavby 
Postup výstavby je dán požadavkem na zachování jednoho jízdního pruhu na odvrácené 
straně zastávky, který umožní provoz vozidel během výstavby, alespoň v jednom jízdním 
pruhu. Šířka zachovaného jízdního pruhu nesmí být menší nežli 3,0m a musí umožňovat 
provoz zejména vozidel IZS.  
 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu 
se zvláštním přihlédnutím k: 

− práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
− práci ve výškách, 
− prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
− manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, 
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 
Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny 
proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
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Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně 
proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba 
určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě 
při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která 
splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat 
činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 
 

− zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech 
změn a doplňků 
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− vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

o vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
o vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou 
legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné 
 

9 Vazba na technologické vybavení 
Navržená oprava komunikace nebude vybavena technologickým zařízením.  
 

10 Přehled provedených výpočtů 
Byl proveden výpočet dopravního zatížení pro potřeby návrhu konstrukce nových vozovek 
(viz 5.1). 
 

11 Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením 
tras pohybu chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách. 

Jako přirozená vodící linie je navržen vyvýšený zahradní obrubník na +8cm. Nástupní hrana 
je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Podél nástupní hrany je navržen kontrastní pás 
z betonové dlažby v šíři 30cm, v délce nástupní hrany a v odstínu barvy písková. U 
označníku je navržen nový signální pás v šíři 0,80m ukončený 50cm od vnější nástupní 
hrany. Označník je umístěn 60cm od nástupní hrany a 80cm od signálního pásu. Z obou 
stran je na nástupiště navržena chodníková rampa o maximálním sklonu 12,5%. Příčný sklon 
pochozích ploch nesmí překročit hodnotu 2,0%. Podél snížené obruby je navržen varovný 
pás o šíři 40cm. Rampové části budou o max. sklonu do 12,5%. 

Navržené obratiště nebude sloužit pro pohyb pěších. 

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle TN TZÚS 12.03.04-06. 
Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 - TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI 
DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A 
SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 - POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO 
NA STAVBĚ 

 - NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 

 - PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
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V Hradci Králové 08/2013                               Ing. Tomáš Rak  




