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ÚR

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

ozn.:měřítko:

+ 0,000 vodní plochy = 310,09 m n m. Bpv

"ROSICE - ZÁTOKA" AREÁL KOUPALIŠTĚ
679/9, 679/29, 679/140, 679/141, 679/142, 679/79, 679/80, 679/81, 679/83, 679/84, 679/101, 679/102,
679/139, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175, 679/197, 1003/23, St.1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168,
 St. 2043, St. 2044, 3622, 5697/1, 679/82, St. 1172, St. 1173, 679/79, 679/80, 679/81, 680/31, 5697/1 v k.ú. Rosice

D.4.1.

SO 4.1 LÁVKA K SAUNĚ (žlutá)
Lávka má šířku 3,0 m a délku 21,5 m je umístěná na parc.č. 679/172, 679/141. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Lávka překonává bazén šířky 9,0 m. Konstrukce je ze dvou
posuvných částí. Posunutí umožní využít vodní plochu v zimních měsících pro bruslení. Systém vychází z principu posuvné brány, kde příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí.
Uprostřed rozpětí je v bazénu betonový sloupek pro opření a aretaci konstrukce. Výška zábradlí je 1,1 m. Založení je v místě pojezdů na betonových patkách. Posun brány bude
mechanický, v obou krajních polohách bude zajištěna aretace konstrukce se zámkem.
Ocelové nosné prvky se žlutým nátěrem jsou doplněné dřevěnou podlahou. Nástup k lávce řeší dřevěné rampy ve sklonu 10,6 %. Spodní hrana konstrukce je 0,65 m nad vodní
hladinou.

SO 4.2 LÁVKA PŘES VODU (červená)
Lávka má šířku 3,0 m a délku 21,5 m je umístěná na parc.č. 1003/23, 679/29, 3622. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Lávka překonává bazén šířky 9,0 m. Konstrukce je ze dvou
posuvných částí. Posunutí umožní využít vodní plochu v zimních měsících pro bruslení. Systém vychází z principu posuvné brány, kde příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí.
Uprostřed rozpětí je v bazénu betonový sloupek pro opření a aretaci konstrukce. Výška zábradlí je 1,1 m. Založení je v místě pojezdů na betonových patkách. Posun brány bude
mechanický, v obou krajních polohách bude zajištěna aretace konstrukce se zámkem.
Ocelové nosné prvky se žlutým nátěrem jsou doplněné dřevěnou podlahou. Nástup k lávce řeší dřevěné rampy ve sklonu 10,6 %. Spodní hrana konstrukce je 0,65 m nad vodní
hladinou.

SO 4.3 LÁVKA PŘES VODU (modrá)
Lávka je má šířku 3,0 m a délku 29,8 m je umístěná na parc.č. 679/9. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Lávka překonává bazén šířky 11,8 m. Konstrukce je ze dvou posuvných částí.
Posunutí umožní využít vodní plochu v zimních měsících pro bruslení. Systém vychází z principu posuvné brány, kde příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí. Uprostřed rozpětí
je v bazénu betonový sloupek pro opření a aretaci konstrukce. Výška zábradlí je 1,1 m. Založení je v místě pojezdů na betonových patkách. Posun brány bude mechanický, v obou
krajních polohách bude zajištěna aretace konstrukce se zámkem.
Ocelové nosné prvky s modrým nátěrem jsou doplněné dřevěnou podlahou. Nástup k lávce řeší dřevěné rampy ve sklonu 10,6 %. Spodní hrana konstrukce je 0,65 m nad vodní
hladinou.

SO 4.4 LÁVKA PŘES POTOK S TURNIKETEM
Lávka je přímá, ve sklonu, má šířku 2,1 m a délku 8,0 m je umístěná na parc.č. 679/9. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Lávka překonává potok, světlé rozpětí je 7,0 m. Konstrukce je
ocelová, příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí. Výška zábradlí je 1,1 m. Založení je v místě pojezdů na betonových patkách. Ocelové nosné prvky s bílým nátěrem jsou
doplněné dřevěnou podlahou. Spodní úroveň nástupu lávky v oplocené části areálu je na úrovni 309,71 m, horní úroveň nástupu je na kótě 310,407 m. Dno koryta je v místě
lávky v úrovni 308,150 m. Spodní hrana konstrukce je 0,52 m nad úrovní 20ti leté vody.

SO 4.5 LÁVKA PŘES POTOK SEVERNÍ
Lávka se pozvolna zvedá nad terén a po překonání potoka nad terénem opět pozvolna klesá. Lávka má šířku 3,0 m a délku 71,3 m a je umístěná na parc.č. 679/80, 1003/23,
680/8, 5679/1. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Šířka koryta potoku je v místě lávky 7,8 m. Podlaha lávky je max. 2,1 m nad terénem. Konstrukce je ocelová založená na
betonových pilotech a patkách. Podpory jsou vzdálené cca 3,5 m od sebe.Příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí. Výška zábradlí je 1,1 m. Ocelové nosné prvky s bílým nátěrem
jsou doplněné dřevěnou podlahou. Úroveň nástupu lávky v oplocené části areálu je na úrovni 310,70 m, v části za potokem je nástup na kótě 309,77 m. Dno koryta je v místě
lávky v úrovni 308,121 m. Spodní hrana konstrukce je 0,86 m nad úrovní 20ti leté vody. Při založení může dojít ke kolizi s melioracemi na stávajícím poli, v takovém případě bude
systém opraven do původního stavu.

SO 4.6 LÁVKA PŘES POTOK U STADIONU
Lávka má šířku 2,1 m a délku 8,0 m a je umístěná na parc.č. 679/80, 1003/23, 680/8, 5679/1. Světlý průchod lávky je 1,7 m. Lávka překonává potok, světlé rozpětí je 7,0 m.
Konstrukce je ocelová, založená na betonových pilotech. Příhradový nosník tvoří zároveň zábradlí. Výška zábradlí je 1,1 m. Ocelové nosné prvky s bílým nátěrem jsou doplněné
dřevěnou podlahou. Pochůzný povrch lávky je v úrovni 309,43 m. Dno koryta je v místě lávky v úrovni +309,43 m. Spodní hrana konstrukce je 0,55 m nad úrovní 20ti leté vody.
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