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B.1      TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

STAVBA:  VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA 

IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
Profesní část SO 03a 

KRAJ: 

 

 Pardubický, okres Svitavy 

MĚSTO:  Město Moravská Třebová  

 

STAVEBNÍ ÚŘAD:  Moravská Třebová  

 

CHARAKTER STAVBY:  Novostavba 

 

STUPEŇ PD:  PDPS 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Moravská Třebová č.698806  

288/1, 288/2, 1735/4, 1742/1, 1755, 1756, 1757/1, 1757/2, 
1757/4, 1758/1, 1759/1 

INVESTOR:  
Město Moravská Třebová, nám. 

T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 

Moravská Třebová 
PROJEKTANT: 

 

 
RAIL-ROAD DESIGN® 

DOPRAVNÍ STAVBY 

Ing. JIŘÍ KULIČ 

projektování dopravních staveb 

Autorizovaný inženýr ČKAIT - 0601760 
IČO:740 04 417 

Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové 
mobil:774860987,  tel a fax:466642721 

email: jiri.kulic@post.cz, railroaddesign@email.cz                                                                                                   
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2.  OBECNĚ 

 

Projektová dokumentace řeší návrh a umístění nového sportovního areálu v městě Moravská 
Třebová, na stávající zelené louce sevřené mezi komunikacemi I/35, II/368 a III/36825 ( ulice 
Brněnská a Gorazdova). V okolí plánované výstavby se nachází stávající sportovní využití – 
běžecký ovál sportoviště.  Stávající zástavba města se nachází severně od plánovaného areálu.  

V severní části areálu je navrženo zřízení cyklostezky, která bude s in-line dráhami propojena 
a bude tvořit jeden souvislý areál. 

 
In-line dráhy 
 
Je navrženy celkem čtyři in-line dráhy v základní šířce 3,0 m. Povrch dráhy je navržen 

z asfaltového betonu. Podél souběhu dráhy je navrženo zřízení odpočívek vybavených lavičkami 
a dalším mobiliářem. 

Mezi jednotlivými in-line dráhami jsou navrženy propojovací větve (Větev 1 – Větev 5), 
které zajistí okruhování celého systému drah a plynulé přejíždění mezi jednotlivými drahami.  

 
 
 Stavební práce budou zahrnovat: 
a) Odstranění stávajících zpevněných povrchů 
b) Odkopávku stávajících nezpevněných povrchů 
c) Příprava HTÚ a zemní pláně 
d) Zřízení konstrukčních vrstev ploch 
e) Zřízení asfaltového krytu 
f) Nástřik vodorovného DZ 
g) Terénní úpravy 
 
 
Navrhované zatížení nově budované plochy je navrženo na TDZ V . 
Účelem stavby je provedení takových stavebních úprav, které zajistí bezproblémový přístup 

vozidel a osob k nově zřizovanému sportovišti a zázemí, zvýšení bezpečnosti a spolehlivé 
provozování silniční dopravy v řešeném území a přispějí ke zvýšení úrovně občanské 
vybavenosti v řešené oblasti. 

3.  PODKLADY 

� Katastrální mapa 
� Předchozí studie 
� Požadavky dotčených orgánů státní správy 
� Vyjádření správců sítí 
� Požadavky investora  
� prohlídka pozemku a dané lokality 
� technické normy a předpisy (ve znění pozdějších předpisů): 
� 13/1997 Sb .    Zákon o pozemních komunikacích 
� 361/2000 Sb.   Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
� 137/1998 Sb.   Zákon o obecných tech. požadavcích na výstavbu 
� 100/2001 Sb.   Zákon o posuzování vlivu na živ.prostředí 
� 163/2000 Sb.   Zákon o stanovení tech.požadavků na vybrané stavební výrobky 
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� 146/2008 Sb.   O rozsahu a obsahu PD dopravních staveb 
� 398/2009 Sb.   O obecných tech.požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
� ČSN 73 6102   Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
� ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
� ČSN 73 6114   Vozovky pozemních komunikací-základní ustanovení pro navrhování 
� ČSN 12 899-1  Stálé svislé dopravní značení 
� ČSN 36 0400   Veřejné osvětlení 
� ČSN 13 201-3  Osvětlení místních komunikací 
� ČSN 36 0411   Osvětlení silnic a dálnic 
� ČSN 73 6056   Odstavná a parkovací plochy silničních vozidel 
� ČSN 73 6100   Názvosloví silničních komunikací 
� ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 
� ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic 
� ČSN 73 6133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
� ČSN 73 6131-1 Dlažby a dílce – část 1: Kryty z dlažeb 
� TP 170             Navrhování vozovek pozemních komunikací 
� TP 85               Zpomalovací prahy 
� TP 65               Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
� TP 133         Zásady pro vodorovné dopravní značení 
� TP 66         Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
� TP 83               Odvodnění pozemních komunikací 

4.  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Před samotným zahájením stavebních prací bude provedeno vybourání všech stávajících 
povrchů z asfaltu, odstranění nezpevněných povrchů dotčených stavbou a provedeny zemní 
práce tak, aby byla vytvořena zemní pláň požadovaných parametrů. (zejména modul přetvárnosti 
a zhutnitelnosti zemin)  

Dále budou ve vyznačených místech provedeny řezané spáry. 
Nakládání s odpady bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. „Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů“. 

5.  PROJEKTOVANÉ KAPACITY 

Uspořádání je dáno přilehlými stávajícími objekty a hranicemi pozemků.  
 

In-line dráha   1 
Začátek stavby In-line    km 0,000 00   
Konec stavby     km 0,535 53 
Šířka dráhy     3,0 m  
 
In-line dráha   2 
Začátek stavby In-line    km 0,000 00   
Konec stavby     km 0,250 86 
Šířka dráhy     3,0 m  
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In-line dráha   3 
Začátek stavby In-line    km 0,000 00   
Konec stavby     km 0,404 00 
Šířka dráhy     3,0 m  
 
In-line dráha   4     
Začátek stavby Komunikace    km 0,000 00 (napoj. In-line 1)   
Konec stavby     km 0,351 30 
Šířka Komunikace   3,0 m  
 

6.  SMĚROVÉ ŘEŠENÍ A ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Uspořádání je dáno přilehlými stávajícími objekty a hranicemi pozemků  
 
In-line dráha 1 
Začátek dráhy je směrově i výškově napojen na In-line dráhu 4. 
Je navržen levotočivý oblouk O1 o poloměru 12,00, poté následuje přímá délky 1,54 m, dále 

pravotočivý oblouk O2 o poloměru 22,50 m, přímá délky 87,70 m, levotočivý oblouk O3 o 
poloměru 39,00m a přímá délky 126,51 m, levotočivý oblouk O4 o poloměru 70,00 m,  přímá 
délky 14,64 m, levotočivý oblouk O5 o poloměru 18,50 m,  přímá délky 49,69 m, levotočivý 
oblouk O6 o poloměru 190,00 m,  přímá délky 0,38 m, pravotočivý oblouk O7 o poloměru 
13,50m. Na konci staničení je dráha napojena na In-line dráhu 4 

Je navržena jednopruhová obousměrná in-line dráha s asfaltovým povrchem. 
 
In-line dráha 2 
Začátek a konec dráhy je směrově i výškově napojen na In-line dráhu 1. 
Je navržen levotočivý oblouk O1 o poloměru 217,50, poté následuje přímá délky 1,68 m, dále 

pravotočivý oblouk O2 o poloměru 205,50 m, přímá délky 2,22 m, pravotočivý oblouk O3 o 
poloměru 48,00m a přímá délky 0,27 m, levotočivý oblouk O4 o poloměru 44,00 m, a přímá 
délky 0,34.  

Na konci staničení je dráha napojena na In-line dráhu 1 
Je navržena jednopruhová obousměrná in-line dráha s asfaltovým povrchem. 
 
In-line dráha 3 
Začátek dráhy je směrově i výškově napojen na In-line dráhu 4. 
Je navržen pravotočivý oblouk O1 o poloměru 48,00 m, poté následuje přímá délky 8,55 m, 

dále levotočivý oblouk O2 o poloměru 52,50 m, přímá délky 0,1 m, pravotočivý oblouk O3 o 
poloměru 62,00m a přímá délky 4,40 m, levotočivý oblouk O4 o poloměru 87,00 m, levotočivý 
oblouk O5 o poloměru 21,50 m  přímá délky 71,07 m, levotočivý oblouk O6 o poloměru 30,00 
m. 

Začátek dráhy je směrově i výškově napojen na In-line dráhu 4. 
Je navržena jednopruhová obousměrná in-line dráha s asfaltovým povrchem. 
 
In-line dráha 4  
Začátek dráhy je směrově i výškově napojen na ulici Gorazdova 
Je navržena přímá délky 15,02 m, dále následuje pravotočivý oblouk O1 o poloměru 21,50 

m, poté následuje přímá délky 5,81 m, dále následuje levotočivý oblouk O2 o poloměru 29,50 m, 
poté následuje přímá délky 0,34 m, dále následuje pravotočivý oblouk O3 o poloměru 50,50 m, 
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poté následuje přímá délky 134,82 m, dále následuje pravotočivý oblouk O4 o poloměru 19,50 
m, poté následuje přímá délky 73,23 m, dále následuje levotočivý oblouk O5 o poloměru 53,50 
m, poté následuje přímá délky 0,17 m, dále následuje pravotočivý oblouk O6 o poloměru 19,50 
m, poté následuje přímá délky 0,35 m, dále následuje pravotočivý oblouk O7 o poloměru 8,00 m, 
poté následuje přímá délky 3,65 m, dále následuje levotočivý oblouk O8 o poloměru 8,50 m, 
poté následuje přímá délky 0,85 m 

Začátek dráhy je směrově i výškově napojen na In-line dráhu 1, konec na místní komunikaci. 
Je navržena jednopruhová obousměrná in-line dráha s asfaltovým povrchem. 
 
Větev 1 
Větev 1 propojuje in-line dráhu 1 a in-line dráhu 2 v počátku in-line dráhy 2. Je navržen 

oblouk o poloměru 38,50 m. 
 
Větev 2 
Větev 2 propojuje in-line dráhu 1 a in-line dráhu 2  na konci in-line dráhy 2. Je navržen 

oblouk o poloměru 46,00 m. 
 
Větev 3 
Větev 1 propojuje in-line dráhu 1 s in-line dráhou 4 v prostoru ukončení in-line dráhy 1. Je 

navržen oblouk o poloměru 20,00 m. 
 
Větev 4 
Větev 4 propojuje in-line dráhu 3 s in-line dráhou 4 v prostoru počátku in-line dráhy 3. Je 

navržen oblouk o poloměru 35,00 m. 
 
Větev 5 
Větev 5 propojuje in-line dráhu 3 s in-line dráhou 1 v prostoru křížení dráhy 1 a 3 za lávkou. 

Je navržen oblouk o poloměru 52,00 m. 
 

7.  VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Plochy komunikací budou výškově navazovat na stávající plochy (v místech napojení na 
stávající plochy). Výškový systém je Bpv.  

Plochy in-line dráhy jsou navrženy s ohledem na parametry potřebné pro tento druh sportu. 
Tomu jsou podřízeny příčné sklony v obloucích a podélné sklony dráhy. 

Je nutno dbát zvýšené pozornosti při výškovém napojování povrchů na stávající zpevněné 
plochy, aby nedocházelo v budoucnu k lokálnímu hromadění srážkové vody. Podrobné řešení a 
dispozice obsahuje výkresová část. 

 

8.  PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Povrch in-line dráhy je navržen v jednostranném sklonu 1,0%. Podrobné řešení viz výkresová 
část. 
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9.  PODÉLNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Podélné uspořádání je navrženo tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odvedení srážkových 
vod z povrchu drah a přitom byly respektovány širší vztahy a souvislosti v daném území a 
způsob využití ploch- parametry potřebné k provozování in-line dráhy. Podrobnější řešení viz. 
výkres – B.3.a – B.3.d  Podélný profil drah. 

 
In-line dráha 1 
Je navržena v podélném sklonu -3,20%, až + 2,40%. Je navrženo celkem 8 lomů nivelety. 
 
In-line dráha 2 
Je navržena v podélném sklonu -0,84%.  
 
In-line dráha 3 
Je navržena v podélném sklonu -2,75%, až + 2,32%. Je navrženo celkem 5 lomů nivelety. 
 
In-line dráha 4  
Je navržena v podélném sklonu -0,70%, až + 8,00%. Jsou navrženy celkem 2 lomy nivelety. 
 

10.    KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

  Pláň bude upravena ve stejném sklonu jako kryt a bude  řádně zhutněna. Minimální 
modul přetvárnosti pláně a aktivní zóny: Edef = 30 Mpa (95 – 98% Proctor Standard).  
Zhutněny budou též všechny vrstvy skladby. 

 
PO ODKRYTÍ ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU LOKÁLNÍCH 

NEVHODNÝCH PODMÍNKEK HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE U DOTČENÝCH  
ÚSEKŮ (SPECIFIKOVANÝCH ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ ZHOTOVITELE, 
PROJEKTANTA A INVESTORA STAVBY) NAVRŽENO ŘEŠENÍ POMOCÍ ZLEPŠENÍ 
ZEMNÍ PLÁNĚ. V PŘÍPADĚ NEVHODNÉHO PODLOŽÍ BUDE PO DOHODĚ 
S INVESTOREM, ZHOTOVITELEM A AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
NAVRŽENO ZLEPŠENÍ ZEMNÍ PLÁNĚ POMOCÍ ZŘÍZENÍ OCHRANNÉ VRSTVY 
ZE ŠTĚRKODRTI ŠD TLOUŠŤKY 150 mm A GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ 
NETKANÉ, PŘÍPADNĚ JINÝCH ZPŮSOBŮ ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ 
TAK, ABY BYLY DODRŽENY PŘEDEPSANÉ HODNOTY Edef, PŘÍPADNĚ DALŠÍ 
PŘEDEPSANÉ FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY. 

 
Ochranná vrstva zemní pláně: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Štěrkodrť ŠDa 150mm 

Geotextilie separační  

Zhutněná pláň  

Celkem 150 mm 
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Nová konstrukce in-line dráhy – ASFALT: 
Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170. Je navržena 

jako nemotoristická komunikace, občas pojížděná osobními automobily, pojíždění TNV 
vyloučeno, třída dopravního zatížení TDZ V typ D2-N-3 
 

 

 
Nová konstrukce in-line dráhy – ZESÍLENÁ SKLADBA: 
Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170. Je 

navržena jako motoristická komunikace, pravidelně pojížděná osobními automobily a občas 
pojížděná TNV vozidly, třída dopravního zatížení TDZ VI typ D1-N-2 

 
Asfaltový beton ACO11 40 mm 

Spojovací postřik 0,50 kg/ m2 

Asfaltový beton ACP16+ 50 mm 

Spojovací postřik 1,00 kg/ m2 

Štěrkodrť ŠD A 150 mm 

Štěrkodrť ŠD a 150 mm 

Zhutněná pláň               

Celkem 390 mm 

 
 

Všechny poklopy, uzávěry vody atd. v ploše nově budovaného chodníku budou osazeny na 
novou výškovou úroveň. 

Stávající vedení podzemních sítí pod zpevněnou plochou budou uložena do chrániček. Pro 
zhotovení chrániček může být použito např. prefabrikátů pro kabelové rozvody.  

11.  VYTÝČENÍ 

Vytýčení je vztaženo ke stávajícím objektům (místní systém), výškově taktéž v místním 
systému. Stavba bude výškově navazovat na okolní objekty. Souřadnice vytyčovacích bodů osy 
a dalších podrobných bodů jsou uvedeny ve výkrese A.3. 

 

12.  SADOVÉ ÚPRAVY 

Všechny plochy dotčené stavbou budou na konci realizace uvedeny do původního stavu. 
Zelené plochy budou ohumusovány v tl. 10 cm a osety travním semenem 2x. 

Asfaltový beton ACO11 50 mm 

Spojovací postřik    0,50 kg/m2 

Asfaltový recyklát R-MAT 50 mm 

Spojovací postřik    0,50 kg/m2 

Štěrkodrť ŠDA 200mm 

Zhutněná pláň  

Celkem 300 mm 
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13.  ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ A SLABOZRAKÉ 

 
VODÍCÍ LINIE 

• Nejsou navrženy 
 
VAROVNÉ PÁSY 

• Nejsou navrženy 
 
OBRUBY 

• Nejsou navrženy 
 
SKLONY RAMPY 

• Nejsou navrženy 
 
PARKOVACÍ STÁNÍ 

• Nejsou navrženy 

14.  DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Stávající dopravní značení nebude měněno: 
 

15.  ODVODNĚNÍ PLOCH 

In-line dráha bude odvodněna jak příčným, tak i podélným spádem. Dešťová voda bude 
odtékat směrem do okolních ploch. 

16.  ODPADY 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů“.  

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 
určených místech ( plochách ), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou 
firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad 
(asfalty) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu nebo recyklován. Vlastní manipulace 
s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno 
případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní 
firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 
způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
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17.  POŽADAVKY NA PROVEDENÍ STAVBY 

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat 
tak, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv 
uživatelů pozemků dotčených stavbou. Při stavebních pracích v ochranném pásmu podzemního 
vedení, v ochranném pásmu dálkových kabelů a v ochranném pásmu vzdušného vedení je nutné 
respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a 
zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 
     Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ČSN DIN 18920. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 

18.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Při všech stavebních a bouracích pracích je třeba dodržovat vyhlášku ČUBP a  „O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“,  především však zákon 
309/2006 Sb., kterým se opravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Vzhledem k tomu, že demoliční práce budou provázeny zvýšeným prachem, hlukem a 
vibracemi je třeba postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 
plocha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich 
polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět 
za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek 
správce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni s nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. 
Jednotlivé etapy výstavby budou zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními. 

19.  POŽÁRNÍ OCHRANA 

Nástupní prostor pro hasičskou techniku je vymezen prostorem podél přilehlé asfaltové 
komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že je komunikace dobře přístupná, není zde problém 
s příjezdem ani těžké požární techniky 
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20.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 
ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na okolní 
plochy. 

21.  PODZEMNÍ SÍTĚ 

Všechny sítě je nutno nechat vytýčit v  terénu jejich správci ještě před zahájením vlastních 
prací! Práce nad kabely budou prováděny ručně. Taktéž použití těžkých vibračních hutnících 
prostředků nad vedeními inženýrských sítí je vyloučeno. 

V prostoru stavby se nachází následující ochranná pásma: 
- sdělovací kabely společnosti Telefonica O2 
- vedení plynu – RWE  
- kanalizace splašková– VHOS a.s. 
- kanalizace dešťová– VHOS a.s. 
- vodovod – VHOS a.s. 
- veřejné osvětlení – město Moravská Třebová  
- ochranné pásmo komunikace II a III třídy – SUS PK 
- ochranné pásmo vodního toku Třebůvky 

 
 

 

 

 

 

 

ZPRACOVAL: 

                                                                              V Hradci Králové  

Duben 2014 

 ing. Kulič Jiří 
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