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Technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné údaje: Projektová dokumentace řeší dopravní napojení sjezdovou úpravu 

napojení a reálu koupaliště na ul. Tyršova, parkovací plochy při ul. 
Tyršova a parkovací plochy u zimního stadionu.   

 
 Výchozí podklady: 
  Zaměření staveniště 
  Zastavovací situace     
  Mapa KN  
 
Dopravní napojení: Dopravní napojení areálu koupaliště a dopravní napojení 

příjezdu na parkoviště budou stavebně provedeny jako sjezdy, tj. v hraně 
napojení bude osazen 2 cm převýšený obrubník nájezdový, který bude 
prostřednictvím přechodových dílů navazovat na silniční obrubník 
převýšený. 

   V místě napojení byly posouzeny rozhledové poměry  dle ČSN 
736110/Z1  pro rychlost 50 km/h.         

   Rozhledové trojúhelníky jsou vyznačeny v  situaci. V plochách těchto 
trojúhelníků nebudou umisťovány, resp. budou odstraněny překážky 
výšky nad 0,7m.   

 

Příčný profil a konstrukce zpevnění: Zpevněná plocha parkovacích stání v hraně 
zpevněná plocha/chodník a zpevněná plocha/volná plocha bude 
ohraničena 10 cm převýšeným obrubníkem silničním ABO 100/25/15.     

  Zpevnění chodníku bude v hraně chodník/volná plocha podél parkovacích 
stání u stadionu lemováno umělou vodící linii. 

  Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože z betonu B 12,5 
(C12/15), s boční betonovou opěrou z betonu téže značky. 

 
 
 
 



Konstrukce zpevnění: 
 Vozovka podél parkovacích stání u kuželny 
     4 cm asfaltový beton ACO11S 
  10 cm obalované kamenivo ACP16+ 
                     postřik živičný spojovací z asfaltu 
  15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
  20 cm štěrkodrť 
             separační geotextilie 
  ------------------------------------ 
  49 cm celkem    
  
 Dlážděná vozovka,  parkovací stání a chodníkový přejezd 
   8 cm zámková dlažba   
   4 cm lože - drť frakce 4/8 
  15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
  20 cm štěrkodrť 
  Separační geotextilie 
  ------------------------------------ 
  47 cm celkem  
 
Travnatá parkoviště 
   3 cm štěrk 16/22 veválcovaný po osetí   
  10 cm štěrk 16/32 s humusovou zeminou 
  15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
  20 cm štěrkodrť 
  Separační geotextilie 
  ------------------------------------ 
  48 cm celkem  
 
Chodník 
   6 cm zámková dlažba 20x10x6 
   4 cm lože - drť frakce 4/8  
  15 cm štěrkodrť  
  ------------------------------------ 
  25 cm celkem  
 
  Konstrukce komunikací a zpev. ploch bude prováděna na pláni upravené 

tak, aby minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně z druhého 
zatěžovacího cyklu  dosáhla 45 MPa (ČSN 71 1006).   

  

Doprava v klidu:  Minimální počet parkovacích stání   byl určen výpočtem dle      
 ČSN 73 6110:  
 

 Přírodní koupaliště - 350 návštěvníků 
 Odstavná stání: Oo = 0 
 Parkovací stání: Po = 350/6 = 58,33 
 Součinitel redukce počtu stání - nezavádí se -  kp = 1 
 Součinitel stupně automobilizace  ka=1,25 
   
 N  = Oo  .  ka  + Po  .  ka  .  kp =    58,33 . 1,25 . 1,0 = 72,92 = 73 stání  



 
 Při ulici Tyršova je navrženo 53 stání a u zimního stadionu 31 stání. 
 Veškerá parkovací stání jsou navržena jako kolmá stání o rozměrech dle 

ČSN 736056, tj. hloubka stání 4,50 m + 0,5m volná plocha umožňující 
přesah vozidla a šířka stání 2,50 m, u krajních stání bude šířka 2,75 m. 
Šířka sdružených stání se společným manipulačním prostorem 1,20 m pro 
ZTP a pro osoby doprovázející dítě v kočárku bude 6,20 m.  

  
Úpravy dle  vyhl. 398/09 Sb.:  V místech napojení chodníku na místní komunikaci a 

plochu parkoviště budou provedeny standardní hmatové úpravy - varovné 
pásy šířky 40 cm ze zámkové dlažby se slepeckou úpravou povrchu v 
barevném odlišení od okolní dlažby. 

  Příčný sklon chodníků je 2,00% a max. podélný sklon v pěších trasách je 
2,00%.  

  Z celkového počtu 53 parkovacích stání při ulici Tyršova budou 3 stání 
vyhrazena svislým a vodorovným dopravním značením pro ZTP a jedno 
pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

   V parkovišti u zimního stadionu budou vyhrazena 2 stání.     
  U chodníku podél parkoviště u zimního stadionu bude ve vnější hraně 

chodníku osazena umělá vodící linie - dlažba s drážkou.  
 
Odvodnění: Srážkové vody z dlážděné plochy parkoviště budou svedeny příčným a 

podélným sklonem  do uliční vpusti a voda z ploch travnatého parkoviště 
bude odvodněna průsakem do podélné drenáže průlehu. 

  
Křížení s inženýrskými sítěmi:  Před prováděním zemních prací investor zajistí 

vytyčení veškerých inženýrských sítí. Ochrana stávajících a nových IS je 
součástí PD jednotlivých profesí. 

   
Dopravní značení: Svislé dopravní značení se bude týkat vyhrazení parkovacích 

stání pro ZTP svislou dopravní značkou IP12.      
  Přechodné dopravní značení pro práce u hrany místní komunikace bude 

stanoveno v rámci ZUK v závislosti na technologickém postupu 
konkrétního dodavatele dle TP 66, II. vydání. 

 
Zemní práce:  Zemní práce budou prováděny v 3 třídě těžitelnosti. 
    Zásypy rýh po nově budovaných inženýrských sítích pod silniční plání je 

nutné provádět po vrstvách max. 25 cm a řádně hutnit na min.102 % PS. 
 

Vytyčení: Dokumentace je zpracována na mapovém podkladu v souřadnicovém 
systému JTSK a výškovém Balt p.v. 

 
Bezpečnostní opatření:Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými 

ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o 
bezpečnosti práce.  
Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a musí být 
dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení, které 
jsou 140 cm u vedení 22kV a 250 cm  u 110kV. 



Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné   
označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního  
materiálu . 
Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a 
o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel.  
 
 

V Brně, říjen 2018                     Vypracoval: Ing. Čapek 


