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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) identifikační údaje objektu 

 
Název stavby:    Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství 
 

SO 01 Prostranství před kaplí a navazující zpevněné plochy (1. etapa) 
SO 02 Vodní prvek (není součástí této dokumentace) 
SO 03 Multifunkční prostranství za školou a navazující zpevněné plochy (2. etapa) 
SO 04  Hřiště pro děti, relax zóna a navazující zpevněné plochy (3. etapa) 

 
      
Místo stavby:    Brno - Bosonohy 
 
Investor:    Statutární město Brno 
    Dominikánské nám.1 
    602 00 Brno  
 
Generální projektant:    Ing.arch.Barbora Jenčková 
    Jugoslávská 75a, 613 00 Brno 
      
Zodpovědní projektant:   Ing. arch. Barbora Jenčková 
 
Projektant dopravní časti PD:  Atelier DPK, s.r.o. 
    Šumavská 15, 602 00 Brno 
Zodpovědný projektant časti PD: Ing. Kateřina Mičová Polesná 
Vypracoval:    Ing. Kateřina Mičová Polesná 
 
Stupeň PD:    Dokumentace pro společné povolení 
 
 
 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

Předmětem projektu je návrh zpevněných ploch převážně pro pěší na Bosonožském náměstí 
v Brně. Řešené území se nachází mezi komunikacemi obsluhující okolní nemovitosti. Rekonstrukce 
těchto komunikací je řešena samostatným projektem s výstavbou oddílné kanalizace.  

V současné době se na plochách řešeného území nachází nevhodné zpevněné plochy, které 
nejsou vhodně propojeny, neslouží ke správnému účelu, před kaplí je plocha pojížděná vozidly, zeleň 
je v nevyhovujícím stavu, stejně tak dětské hřiště. Nově navržené zpevněné plochy propojují jednotlivé 
významné prvky náměstí a to promenádním chodníkem od sv.Floriána, přes nově navržený vodní 
prvek, pomník padlým, kapli sv.Floriána, kolem školy, k pomníku osvoboditelům až ke sv.Janu 
Nepomuckému. Zpevněné plochy budou doplněny novou zelení a městským mobiliářem. Pro možnost 
postupné výstavby budou zpevněné plochy rozděleny na 3 etapy = 3 stavební objekty. 

 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 
Projekt vycházel z těchto podkladů: 

· geodetické zaměření stávajícího stavu před zahájením stavebních prací níže uvedeného 
navazujícího projektu 

· katastrální mapa 
· Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby: Brno MČ Bosonohy III. A 

IV.etapa, Dostavba oddílného kanalizačního systému (březen 2017), Valbek, spol. s r.o. 
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d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Celková stavba je rozdělena do několika stavebních objektů. Tato část dokumentace řeší pouze 
dopravní řešení. Stavba je koordinována s ostatními částmi, které jsou součástí celkové dokumentace 
stavby.  
SO 01 Prostranství před kaplí a navazující zpevněné plochy (1. etapa) 
SO 02 Vodní prvek (není součástí této dokumentace) 
SO 03 Multifunkční prostranství za školou a navazující zpevněné plochy (2. etapa) 
SO 04  Hřiště pro děti, relax zóna a navazující zpevněné plochy (3. etapa) 

 
e) návrh zpevněných ploch 

Nově navržené zpevněné plochy propojují jednotlivé významné prvky náměstí promenádním 
chodníkem. Tento promenádní chodník bude proveden ze žulové dlažby se zabudovaným osvětlením 
mezi dlažbou. Šířka chodníku je proměnná 1,3-2,05m, resp. 1,5m, 3,5m nebo 1,0m v jižní části, kde 
se předpokládá spíš občasný pohyb chodců. Dlažba bude lemována chodníkovými obrubníky, na 
jedné straně zapuštěným, druhý +6cm nad povrchem bude tvořit vodící linii. Příčný sklon je 
jednostranný 2%, podélný max.8,3%. 

Jednotlivé části náměstí jsou přerušeny komunikacemi navrženými a povolenými uvedeným 
projektem dostavby kanalizace. Hrany těchto komunikací jsou respektovány. Místa pro přecházení 
jsou proto navržena v šířkách těchto komunikací, délka snížené hrany je 1,0-3,4m. Snížená hrana má 
na krajích přechodové obrubníky a je lemována varovným pásem z reliéfní dlažby. 

 
SO 01 Prostranství před kaplí a navazující zpevněné plochy (1. etapa) 

 
Hlavní pěší trasou bude výše zmíněný promenádní chodník. Po druhé straně náměstí je 

souběžně s promenádním chodníkem veden chodník s povrchem z písečného mlatu. Mezi tyto 
chodníky je vložen nový vodní prvek a stávající pomník padlým. Šířka chodníku je proměnná 1,15-
1,7m, lemován je dvouřádkem ze žulových kostek. Příčný sklon je jednostranný 0,5%, podélný 
max.6,0%. 

Stávající jednosměrná komunikace obytné zóny bude doplněna o 5 podélných parkovacích 
míst velikosti 2,0*5,75m, která budou provedena z betonové distanční dlažby. Podél parkování bude 
proveden pruh dlažby 20cm pro snadnější výstup. 

 
Před kaplí sv.Floriána je navržena rozptylová plocha. Její sklon respektuje obě okolní 

komunikace – cca 4,5% a jejich výškový rozdíl – cca 4,0%. Vzhledem k předpokládanému vyššímu 
počtu chodců je navržen přesun přechodu pro chodce od základní školy. Škola měla v blízkosti 
přechodu vchod, ten je ale nyní nově z druhé strany, proto tato poloha přechodu pozbývá smysl. 
Snížené obruby včetně reliéfní dlažby budou u školy zrušeny, naproti s ohledem na polohu vjezdů 
bude zrušen pouze signální pás. Nová poloha přechodu bude naopak sníženými hranami +2cm délky 
4,0m vybavena stejně tak reliéfní dlažbou. 

Vzrostlé stromy v ploše jsou umístěny v kruhových zelených plochách. V ploše je rozmístěn 
městský mobiliář – lavičky, stojany na kola, odpadkové koše. Občasný vjezd na plochu v době 
vánočních trhů či vjezd údržby bude možný přes sníženou hranu obruby +2cm délky 6,0m 
z jednosměrné komunikace. Jelikož se bude jednat o vjezd občasný, nebudou nájezdy doplněny 
žádným svislým značením. 

 
Prostor před školou bude proveden v rámci projektu obnovy povrchů po výstavbě kanalizace, 

pochůzí plochy tohoto projektu na plochu naváží. Bude proveden vstup na venkovní učební 
plochu/hřiště a bude proveden průchod šířky 1,0m kolem školy. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi 
kaplí a školou bude provedena podél chodníku zídka z betonových tvárnic. 

 
SO 03 Multifunkční prostranství za školou a navazující zpevněné plochy (2. etapa) 

 
Stávající rovinatá plocha za školou bude upravena pro kulturní akce, bude lemována žulovým 

dvouřádkem a bude mít mlatový povrch. Výškový rozdíl ke škole bude vyrovnán schodištěm, bude 
proveden přístup k pomníku osvoboditelům. V ploše bude rozmístěn městský mobiliář – lavičky, 
stojany na kola, odpadkové koše. 

Od této mlatové plochy pokračuje promenádní chodník k příčnému prahu obytné zóny a dále 
na jih území. 

Z druhé strany školy bude upraven vstup pro zásobování, schodiště bude doplněno o rampu 
vedenou podél objektu šířky 1,5m a sklonu 11%. Pro nájezd zásobování bude provedena snížená 
hrana obruby u komunikace +2cm v délce 3,5m. 
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SO 04  Hřiště pro děti, relax zóna a navazující zpevněné plochy (3. etapa) 
 
Promenádní chodník od multifunkční plochy pokračuje přes příčný práh obytné zóny ke 

schodišti, které bude upraveno. Stávající odvodňovací žlab bude zrušen včetně betonové šachty a 
zídky. Svah bude upraven a osázen novou zelení. 

Stávající hřiště bude zrekonstruováno, bude oploceno, povrch bude proveden z mlatu. Z mlatu 
bude provedena také plocha relaxační zóny v další části náměstí. Zde je již promenádní chodník 
proveden pouze v šířce 1,0m z důvodu předpokládaného nízkého počtu chodců.  

 
 
NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE: 
 
Konstrukce promenádního chodníku 

žulová dlažba  DL       60mm ČSN 736131-1 
Lože z kamenné drti L 4/8       40mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32   150mm ČSN 736126-1 
Celkem        min.  250mm 
 
Pozn.: Zpevněné dlážděné plochy mimo promenádu budou provedeny z dlažby betonové 20/20. 
Velkoformátová dlažba bude podbetonována. 

 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 30 MPa 

 
Konstrukce mlatu (pochozí) 

Hlinitopísčitá prosívka fr. 0/4  40mm 
Drcené kamenivo ŠD 8/16   100mm  ČSN 736126-1  
Drcené kamenivo ŠD 16/32 150mm  ČSN 736126-1 
  Geotextílie netkaná PP 200g/m2      
Celkem  min. 290 mm 

 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 30 MPa 
 
Parkovací stání - konstrukce z distanční dlažby 

Betonová dlažba s distančními nálisky DL 20x20      80mm ČSN 736131-1 
spáry šířky 30 mm 
osetá travní plocha do vhodné ohumusované vrstvy 

Lože z kamenné drti L 4/8       40mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠD 0/32 150mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠD 0/63 200mm ČSN 736126-1 
Celkem        min.  470mm 

 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 45 MPa 
 

 
f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 
Vzhledem k charakteru stavby – převážně pochůzí plochy umístěné v zeleni – budou dešťové 

vody z navrhovaných zpevněných ploch pomocí podélného a příčného sklonu svedeny do zeleně. 
V případě vedení chodníku podél vozovky, budou využity stávající uliční vpusti vozovky tak, jak je 
tomu ve stávajícím stavu. Nově navržena je pouze liniová vpust na zpevněné ploše před kaplí 
sv.Floriána, která bude napojena do kanalizace. 

Zemní pláň je vyspádována základním příčným sklonem o minimální hodnotě 3,0%.  
Zemní pláň musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout při zkouškách hodnoty modulu 

přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa pro pojížděné plochy nebo 30 MPa pro pochůzí plochy. V celé 
hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhutnění D = min 100 % Proctor 
standart, ρmax > 1,75 t / m3 a Id = 0,8-0,9. Násypový materiál musí dosáhnout míry zhutnění D = min 
95% Proctor standart. 

V případě nedosažení požadovaných hodnot je třeba provést zlepšení podloží a to v tloušťce 
odpovídající naměřené hodnotě modulu přetvárnosti. Zlepšení se provede v nezbytně nutné tloušťce 
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dle zjištěných parametrů na místě stavby. Předpokládaná tloušťka stabilizované vrstvy je 500mm. 
Výměna podloží není v rámci komunikací řešena ani vykazována. Parametry na pláních budou před 
započetím prací na komunikacích ověřeny statickými zatěžovacími zkouškami. 

 
Před započetím stavebních prací budou veškeré sítě nacházející se v území vytyčeny jejich 

správci nebo majiteli. Všichni dotčení správci se musejí předem v dostatečné časové lhůtě informovat.  
V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce vykonávat 

výhradně ručně a se zvýšenou opatrností! Při jakémkoliv poškození nebo i náznaku poškození, je 
nutné ihned kontaktovat správce sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.  

 
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

Vzhledem k tomu, že jsou navrhovány převážně plochy pro pěší, nejsou navrhovány žádné nové 
dopravní značky. Pouze u navrhovaného přesunu přechodu pro chodce bude tento přesunut včetně 
svislého značení. Stávající vodorovné značení v původní poloze bude odfézováno. 

 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, příp. údržbu 

Pro stavbu neplatí žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, příp. údržbu. 
Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou organizací stavby 
minimalizovány. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití 
bude vedena odpovídající evidence. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním 
značením. Je nutno dodržovat pravidla silničního provozu a udržovat čistotu na komunikacích. 

 
i)   vazba na případné technologické vybavení 

Stavba není vázaná na žádné technologické vybavení.   
 

j)   přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Pro tuto stavbu nejsou dokladovány žádné statické výpočty. 
 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Snížené hrany lemují varovné pásy z reliéfní dlažby. Snížené hrany obrubníků budou 
provedeny s převýšením +2 cm. Podél této hrany je navržen varovný pás šířky 0,4 m. Varovné pásy 
šířky 0,40 m budou provedeny v červené barvě. Varovný pás bude, pokud není chodník za vstupem 
do vozovky ukončen, protažen nad výškový náběh obrubníku, dokud výška hrany obrubníku 
nedosáhne min. 0,08 m. 

U přechodu pro chodce bude proveden i signální pás v šířce 0,8m a to v ose přechodu. U míst 
pro přecházení, kde není možné ze stavebně-technických důvodů zajistit bezpečné užívání osobami 
s omezenou schopností orientace, nebude signální pás proveden. 

Příčný sklon chodníků je navržen do 2,0 %, v podélném sklonu max.8,3%, v rampové části 
max. 12,5 %. 

Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany 0,06 m.  
Varovné a signální pásy budou provedeny z výrobků a materiálů stanovených ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Požadovaný charakter a 
vlastnosti upravují Technické návody pro posuzování shody stavebních výrobků dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. Je navrhováno použití dlažby se součinitelem smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel 
sklonu ve směru chůze.  

 
 

V Brně, listopad 2020                             Ing. Kateřina Mičová Polesná 
 Ateliér DPK, s.r.o 
 


