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a) Architektonické, výtvarné, materiálové,   dispoziční  a  provozní řešení stavby 

Zhodnocení staveniště:  

Řešené prostranství zahrnuje plochu za bytovým domem Švermova 10, která je 
součástí zástavby panelového sídliště v městské části Brno - Bohunice, na parcele č. 
2801  v k.ú. Bohunice 612006 
V současné době se jedná o volnou plochu za bytovým domem Švermova 10, 
sousedící na západní straně se stávajícím asfaltovým chodníkem pro pěší před 
bytovými domy Švermova 10-14, na jižní a východní straně je tato plocha ukončena 
svahem směrem k ulicím dlouhá a Hraničky, směrem severním je plocha ohraničena 
objektem Švermova 10 a volnou plochou za blokem bytových domů Švermova 10-14. 
Volná plocha je částečně tvořena zpevněným povrchem z litého asfaltu ve špatném 
technickém stavu a částečně je zatravněna. V řešeném území se nachází několik 
vzrostlých stromů a keřů a několik stromů zasazených v nedávné době. 

Staveniště  se nenachází se v památkové zóně ani památkové rezervaci. 
Řešené území se nalézá v ochranném pásmu tepelné sítě a podzemního elektrického 
vedení veřejného osvětlení. 

Při stavební činnosti v blízkosti těchto sítí a při jejich dotčení (zejména křížení a 

souběhu), při budování a stavebních úpravách přípojek je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, před realizací nechat všechny sítě vytýčit, pracovníky s jejich 

průběhem seznámit a zejména dbát pokynů a požadavků dotčených správců sítí. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace je i Dokladová část, kde jsou 

všechna vyjádření shromážděna, a je pro všechny účastníky výstavby závazná!  

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Cílem investora je revitalizace volné plochy za bytovým domem Švermova 10 na 
oddychovou plochu. Řešené prostranství zahrnuje plochu jižně od bytového domu, 
který je součástí zástavby panelového sídliště v městské části Brno – Bohunice, v k. ú. 
Bohunice. Navržené řešení zahrnuje zpevněné plochy pro pěší, oddychové a parkové 
plochy, návrh doplnění zeleně a městský mobiliář v daném prostoru. 
Projektová dokumentace studie řeší koncepci komunikací pro pěší a na ně navazující 
oddychové plochy, doplnění veřejné zeleně a řešení městského mobiliáře. 
 
Komunikace pro pěší 
Komunikace pro pěší řeší přístup do prostoru oddychové plochy a je provozně 
navázána na stávající přilehlý asfaltový chodník před bytovými domy Švermova 10-14 
na západním okraji řešeného území.  
Nově navržené komunikace menšího významu jsou navrženy z velkoformátových 
betonových dlaždic kladených na příslušné kladecí a štěrkové vrstvy.  
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Oddychová plocha 
Oddychová plocha navazuje na přilehlé nově vytvořené komunikace pro pěší i na 
stávající asfaltový chodník. Je tvořena plochami z litého polyuretanového povrchu 
z EDPD granulátu (litá pryž) na zhutněných a srovnaných štěrkových vrstvách. Na 
těchto plochách jsou umístěny venkovní fitness prvky. Ve východní části lokality je 
situována mlatová plocha pro pétanque. Na jižním okraji oddychové plochy je navržena 
pergola, která je tvořena stěnou z gabionových košů vyplněných kamenivem a 
stíněním v kombinaci kovových a dřevěných konstrukcí. 
 
 
Doplnění veřejné zeleně – sadové úpravy 
Prostor oddychové plochy bude doplněn novou výsadbou stromů, zbývající část 
vybourané asfaltové plochy a stávající travnaté plochy zasažené navrženou výsadbou 
budou zkultivovány a zatravněny. 
 
Městský a sportovní mobiliář 
Řešené území bude doplněno lavičkami s opěrákem v zálivech zpevněných ploch pro 
pěší, na pryžový a mlatový povrch budou umístěny hranolové a krychlové sedáky 
z hladkého betonu, v travnaté ploše pak atypické betonové sedáky uspořádané do 
sestav. Na pryžovém povrchu budou umístěny venkovní fitness prvky a pod navrženou 
pergolou pak venkovní šachové stolky. 
 
 

b) Bezbariérové  užívání stavby  

Rekonstrukce veřejného prostranství je navržena jako bezbariérová, podle vyhl. 
č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.“ 
Návrh rekonstrukce veřejného prostranství respektuje požadavky na bezbariérové 
užívání veřejného prostranství.  
 

 

c) Konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby 

Při realizaci stavby je zapotřebí počítat s bouracími a přípravnými prácemi v tomto 
rozsahu: 
 

 Před započetím všech bouracích a stavebních prací budou všechny stromy, 
které jsou v bezprostřední blízkosti staveniště, ochráněny dřevěným bednění. Po 
ukončení všech prací bude bednění odstraněno. 

 Vybourání stávající plochy z litého asfaltu (předpokládaná tl. 50 mm), včetně 
případných podkladních betonových a štěrkových vrstev a lemovacího 
betonového obrubníku včetně betonového lože.  

 Bude odstraněn betonový lem stávajícího nevyužívaného dětského pískoviště 
včetně založení. 

 V místě navázání nových ploch pro pěší na stávající asfaltový chodník bude 
vybourán stávající obrubník lemující tento asfaltový chodník. 

 Z důvodu nevhodného umístění vůči navrženému řešení prostoru bude nutné 
odstranění borovice černé (Pinus nigra) - 1 ks. Ze stejného důvodu a dále 
z důvodu rozvolnění prostoru a zvýšení bezpečnosti jsou navrženy k odstranění 
skupiny keřů svídy krvavé u horního okraje jižního svahu a jednoho vzrostlého 
exempláře bezu černého.  

 V místech navržených zpevněných ploch bude odstraněna ornice, uložena na 
mezideponii na stavbě a opětovně použita při konečné modulaci terénu. 



 

4 

 

 
 
V rámci oddychové plochy jsou navrženy zpevněné plochy dlážděné, mlatové a 
pryžové. 
 
Zpevněné plochy dlážděné 
Jsou navrženy ze skladebné velkoformátové  betonové XL dlažby s hladkým povrchem 
o rozměrech 800/800/100mm a 800/600/100mm. Dlažba bude kladena na příslušné 
kladecí a podkladové vrstvy.  
 
 
 

   
Velkoformátová betonová dlažba bude uložena mezi ocelovou pásovinu 100/6mm, 
kotvenou po cca 1m pomocí navařených roxorových tyčí dl. min. 500mm. Ocelová 
pásovina i roxorové tyče budou žárově zinkovány. 
 
Dlážděné plochy budou výškově navázány na stávající asfaltový chodník, stávající 
betonový obrubník bude v v místě navázání odstraněn. 

 

 
Zpevněné plochy mlatové 
Plocha na pétanque bude zhotovena z písčitého mlatového povrchu tvořeného vrstvou 
válcovaného říčního písku frakce 0-4mm, uloženého na směsi štěrkopísku frakce 0-
4mm s přídavkem vápna, s vloženou  vrstvou jílu a prosátého písku na podkladní 
vrstvě štěrkodrtě frakce 16-32mm. 
 
 
Mlatová plocha bude ohraničena betonovými zahradními obrubníky o rozměrech 
1000(500)/50/200mm v přírodním šedém provedení, kladených do betonového lože ze 
zavlhlého betonu C 20/25, na zhutněný podklad. Tloušťka betonového lože bude min. 
100mm. 
 
 
Zpevněné plochy pryžové 
Pod venkovními cvičebními prvky je navržen povrch z litého polyuretanového povrchu 
z EDPD granulátu tl. 35 mm, v barvách dle PD. Povrch je proveden na vrstvu 
štěrkodrtě frakce 0-4mm a podkladní nosnou vrstvu ze štěrkodrtě 0-32mm na 
zhutněné zemní pláni (min. 25Mpa). 
 
 
Pryžový povrch bude litý mezi ocelovou pásovinu 100/6mm, kotvenou po cca 1m 
pomocí navařených roxorových tyčí dl. min. 500mm. Ocelová pásovina i roxorové tyče 
budou žárově zinkovány. 
 
Pergola 
Na jižním okraji zpevněné plochy je navržena pergola. Konstrukce je navržena 
v kombinaci nosné stěny z gabionových košů, ocelových sloupů a dřevěných hranolů. 
Nosná zadní stěna je z gabionových košů o rozměrech 1000/500/500mm, žárově 

zinkovaných, vyplněných lomovým kamenivem šedé barvy. Konkrétní druh kameniva 

bude zhotovitelem stavby vyvzorkován v průběhu výstavby. 
Gabionové koše budou uloženy v min. hloubce 1m na štěrkopískovém loži tl. 100mm. 
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V gabionové stěně budou uloženy 2ks kotevní betonové patky o rozměrech (d/š/v) 
400/200/200 z betonu C20/25. Kotevní patky budou ze všech stran obskládané 
kamenivem. Zadní sloupky ocelová konstrukce budou do těchto patek kotveny na 
chemické kotvy. 
Ocelová konstrukce bude tvořena z válcovaných profilů HEB 100, přední sloupy budou 
ukotveny na chemické kotvy do betonového základu z prostého betonu C 20/25 o 
rozměrech (d/š/v) 400/400/600. Ocelové sloupky budou vodorovně zavětrovány táhlem 
z ocelové tyčoviny d-10mm, včetně připojovací desky a středového kruhového disku.  
Na ocelové konstrukci budou vybroušeny sváry a proveden základový nátěr a 2x 
svrchní nátěr v odstínu RAL 7023 – šedá. Spodní část sloupů, uložená pod úrovní 
dlažby bude žárově zinkována. 
Vodorovné stínění bude provedeno z dřevěných hranolů tepelně upraveného dřeva 
(Thermowood) borovice o rozměrech 42/140mm, profil SHP – ze všech stran 
hoblovaný. Dřevěný hranol bude natřen (2x) ochranou olejovou lazurou pro venkovní 
použití v odstínu borovice. Dřevěné hranoly budou kotveny k ocelové konstrukci 
nerezovými vruty přes ocelové pásoviny. 
 

Sadové úpravy a modelace terénu 
Koncepce zeleně spočívá v doplnění stávající vzrostlé zeleně, její kultivaci a 
částečném odstranění esteticky nevhodné zeleně.  
Z důvodu nevhodného umístění vůči navrženému řešení prostoru bude nutné 
odstranění borovice černé (Pinus nigra) - 1 ks. Ze stejného důvodu a dále z důvodu 
rozvolnění prostoru a zvýšení bezpečnosti jsou navrženy k odstranění skupiny keřů 
svídy krvavé u horního okraje jižního svahu a jednoho vzrostlého exempláře bezu 
černého.  
 
Jako náhradní výsadba je navrženo 29 kusů nových výsadeb stromů a keřů. 
Jedná se o následující druhy: 

- jasan zimnář či mannový (Fraxinus ornus ´Obelisk´) –1 ks doplnění aleje,  
- třešeň ptačí plnokvětá (Prunus avium ´Plena´) - 5 ks,  
- platan javorolistý (Platanus acerifolia) – 1 ks,  
- habr obecný úzkokorunný (Carpinus betulus ´Fastigiata´) – 15 ks, skupina stromů, 
- okrasná jabloň (Malus ´Liset´) – 2 ks a (Malus ´Golden Hornet´) 1 ks, 
- višeň chloupkatá růžovokvětá (Prunus subhirtella ´Autumnalis Rosea´) – 5 ks, 
- tavolník nízký Watererův (Spirea x bumalda ´Anthony Waterer´) – 10 ks.  

 
U všech výpěstků stromů bude koruna nasazená ve výšce minimálně 2,20 m a jejich 
velikost bude s obvodem kmene 14 – 16 cm. Výpěstky budou dodané s kořenovým 
balem, termín výsadby podzim (po opadu listů) nebo jaro (před rašením). 
Při výsadbě bude do výsadbové jámy aplikováno hnojivo Silvamix v dávce 15 tablet / 
strom a Terracottem 500 g/ strom. Výměna substrátu do výsadbových jam bude 50 % 
a jako mulčovacího materiálu bude použito drcené kůry nebo štěpky. 
Při výsadbě v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí bude instalována 
v kořenovém prostoru výsadeb protikořenová clona.   
Výpěstky budou kotveny dvěma kůly s příčným půlkuláčem a uvázány. Kmeny budou 
chráněny jutovou textilií a každý jedinec bude opatřen rákosovou chráničkou proti 
okusu zvěří. 
Výpěstky keřů budou hrnkování velikosti min. 30 – 40 cm. 
Části po vybourané asfaltové ploše a stávající travnaté plochy zasažené stavebními 
úpravami nebo navrženou výsadbou budou zkultivovány a zatravněny. V místě 
realizace zpevněných ploch bude provedena plynulá modulace terénu ornicí, pro 
navázání na stávající terén. Založení trávníků bude provedeno výsevem. Stávající 
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zemina bude vylepšena vrstvou kvalitního substrátu a následně oseta parkovou travní 
směsí.  
 

Mobiliář 
Lavičky 
Jsou navrženy lavičky o rozměrech 1820/650/770mm, konstrukce z hliníkové slitiny 
sedák i opěradlo z lamel z masivního dřeva Lavička bude doplněna krajními a střední 
područkou. Kotvení laviček bude do betonového podkladu dle požadavků výrobce. 

Venkovní fitness prvky 
Budou osazeny venkovní fitness prvky z oceli o síle cca 4mm, ošetřeny galvanickým 
zinkováním a komaxitovým nátěrem.  Žebřiny a hrazdy budou provedeny v kombinaci 
oceli a dřevoplastového kompozitu. Prvky budou kotveny do betonových patek dle 
požadavků výrobce. 

Ochranná mříž 
Kolem stromu v mlatové ploše je navržena ochranná mříž o rozměrech 1600/1600mm, 
jako zinkovaná konstrukce z ohýbaných ocelových profilů,včetně osazovacího rámu. 

Betonové sedáky 
Jsou navrženy betonové sedáky těchto rozměrů – 400/400/400mm, 800/800/300mm, 
2000/500/400mm, 2000/400/400mm segment a 2530/400/400mm segment. Barva 
přírodní, povrch hladký. Uspořádání viz PD. 

 
 
 
 
V Brně dne 13. 8. 2013 

     Vypracoval:  Ing. Arch. Aleš Putna 


