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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženÝrského obiektu
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základní popis stavbv:
Navržená stavba hrací plochy bude doplňovat zpevněné plochy v areálu Mateřské školy pro všestranné sportovní

využití dětí v tomto zařízení.
Napojení na technickou infrastrukturu bez požadavku. Stavba navržena bez napojení na sítě technické

infrastruktury a navazuje na okolní nezpevněné a zpevněné plochy komunikace pro pěší (v rámci areálu školy).

Navržená stavba je o půdorysném rozměru 8 x 12 m (96 m2), dle požadavku investora.
PŮdorys bude ohraničen betonovým obrubníkem šířky 80 mm, osazeným do betonového lože.
Kolem stavby bude terén urovnán k navržené ploše, rozprostřena sejmutí ornice a plocha zatravněna

skladba navĚené konstrukce:
Jednovrstvé polyuretanové podlaha PUR/EPDM vodou propustná (výsledný elastický povrch je určen pro

víceúčelové sportoviště, certifikován pro DlN 18035/6: Typ C).
Polyuretanov,ý povrch Porplastic EP Elastická vrstva, která se pokládá na místě speciálním finišerem o síle 10

mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem a EPDM celobarevným granulátem (pryž odolávající všem povětrnostním vlivům).
Požadavky na podklad - rovinatost podle normy +- 2 mm na2m.

Podklad asfaltový koberec drenážní, alternativně asfalt ABJ nepropustný nebo beton (spádování 0,5 - 1 % od jedné
strany plochy (hřiště) ke druhé, Odvodnění povrchové vody do okolního terénu.

Asfaltový nebo betonový podklad se napenetruje. Připraví (namíchá) se směs EPDM granulátu frakce 1 - 3 mm a
polyuretanového pojiva. Tato směs se aplikuje před finišer, kteryí provede instalaci povrchu,

MŮže následovat případné na lajnování hracíc plochy dle požadavku uživatele.

Vlastnosti povrchu:
Výsledný povrch je trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu, Barevné provedení

standard: cihlově červená, zelená (na přání ijiné barvy), Tento povrch je vodopropustný, Odolává hrotům běžecké obuvi,
Splňuje požadavky normy DlN 18035 / 6. Útlum sily,. 37o/o. Propustnost včetně podkladu: cca 130 l / 1 hod.

základní skladba stavbv :

Zpevněné plochy a komunikace
skladby:

Polyuretanový povrch Porplastic EP
Elastická vrstva položená speciálním finišerem

Komunikace D2-N-3
asfaltobeton střednězrnný ABJ lll
R recyklované vrsfuy z vozovek stmelené
cementem a asfaltovou emulzí
štěrkodť 0/63 ŠD

zhutněná pláň podloží
celková tlouštka konstrukce

požadavky, normy

čsru rN 13108-1:2008
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Konstrukční požadavky pro D2-D-1 ažD2-T4:
1, vozovky jsou opatřeny,trvanlivým krytem a lze jepoužít pro obslužné a účelové komunikace a pronemotoriStické komunikace a chodniky.
2, VozovkY s doPravním.ZatÍŽením ,,o" jsou konstrukce komunikací vyhrazených pro osobní vozi-dla, kde není trvalým fyzickým opatřeňím znemožněn viezJ iNv.3. Tloušt'ka dlažebních prvků je uvedena jako minimální,
4. R-materiálje zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez pojiva podle TP 111.5, Vrstva MZ mŮŽe být nahrazena vrstvou o stejné tloušt'ce ze štěrkopísku nebo recyklátu (cihelné_ho, beionového), který splňuje požadavky zrniiosti naMZ.
6, DélkY cementobetonovéh_o krytu jsou: pro tloušt'ku 180 mm :4,5 m, pro ,l60 mm _ 4,0 m, pro'140 mm - 3,5 m a pro 120 mm - 3,0 m. Beton CB lll může být nahrazen CB ll nebo betonemC 25130 XF4 podle Čsru rru 206-1.
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