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1 Účel užívání stavby 
 

a) Funkční náplň stavby 

 
Jedná se o novou stavbu pumptrackového areálu pro cyklisty, která bude sloužit pro sport a rekreaci. 
 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 

 
Projekt řeší vybudování pumptrackového areálu. 
 
- celková zabraná plocha:      600 m

2
 

- pojízdná plocha pumptracku :       150 m
2
 

- šířka pojezdového povrchu:     1,3 – 1,5 m 
- celková délka pojezdové linie:       101 m  
- výškové rozdíly       +0,0 až 2,0 m 

 
 
 

2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
      Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Jedná se o hliněný pumptrackový areál pro cyklisty, který je koncepčně řešen jako okruh. Je 
koncipován jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Celý areál obsahuje 5 klopených zatáček a 10 
samostatně stojících vln.  
 
 
 

3 Stavebně technické řešení 
 
3.1 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 
V místě terénních úprav, kde je stávající zatravněná plocha, bude stržena ornice a uložena na deponii 
na pozemku. Ornice bude po dokončení dráhy použita na zatravněné plochy.  
 
 
Zakládání 
Na srovnanou, zpevněnou a stabilizovanou plochu bude vytyčen půdorys dráhy dle situace návrhu.  
 
Svislé konstrukce 
Pro jednotlivé bumpy a klopené zatáčky bude materiál postupně ukládán a hutněn po vrstvách max. 
20 cm. Jako stavební materiál bude použitý zahliněný nepraný a netříděný štěrk 0/32. Materiál bude 
zajištěn objednatelem. Modelace musí být prováděna odkopáváním z již hutněných svahů, aby bylo 
zachováno zhutnění v celém tělese.  
 
Vodorovné konstrukce 
Vrchní pojízdná vrstva se realizuje na zhutněné podkladové vrstvy. Na hotové těleso dráhy se nanese 
vápencová vrstva. 
 
Povrchy 
Jako povrchová vrstva dráhy se použije lomový kámen – vápenec frakce 0-4, v tloušťce po zhutnění 
cca. 70 mm. Tvar povrchové vrstvy musí být vyhotoven jako plynule radiální s příčným odklonem min 
1 % z důvodu odvodu vody z povrchu dráhy. V žádném místě povrchu nesmí vzniknout ohraničená a 
nevyspádovaná část. 
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Obvodové svahy 
Obvodové svahy musí být vyhotovené ve sklonu minimálně 1:1,5 a zatravněné. Zatravnění svahů 
musí přesahovat na korunu svahů v minimální šířce 10 cm aby se zabránilo jejich podmáčení 
a obnažení povrchu. Zatravnění svahů a vnitřní části pumptracku bude provedeno položením travního 
koberce nebo výsevem. Pozn. - Zhotovitel stavby provede pouze výsadbu a první zalití trávníku. Další 
péče o travnaté plochy bude v plné zodpovědnosti na provozovateli pumptrackového areálu. Nově 
založený trávník bude potřeba zalévat několikrát denně. 
 
Odvodnění území 

Povrch dráhy bude odvodněný příčným vyspádováním se sklonem 1 % směrem k vsakovacím polím 
z praného tříděného kameniva (kačírku) fr. 16-32. Dešťová voda bude také vsakovaná v přilehlé 
travnaté ploše. Nedojde tak ke změně odtokových poměrů v oblasti. 
 
Provoz v pumptrackovém areálu bude řešen návštěvním řádem. 
 
 
3.2 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Areál bude určen pro uživatele jízdních kol. Užívání stavby bude na vlastní nebezpečí a uživatelé 
budou o tomto informováni návštěvním řádem, kde bude uvedeno, že uživatelé mají jezdit v jednom 
směru, s dostatečným rozestupem a s vhodnými ochrannými pomůckami. Užívání areálu bude 
výhradně na vlastní zodpovědnost a za nezletilé děti budou ručit rodiče. 
 
 
3.3 Základní technický popis stavby 

 
- celková zabraná plocha:      600 m

2
 

- pojízdná plocha pumptracku:       150  m
2
 

- šířka pojezdového povrchu:     1,3 – 1,5 m 

- celková délka pojezdové linie:       101 m  
- výškové rozdíly       +0,0 až 2,0 m 

 
Skladba konstrukce hliněného pumptracku: 
 
Lomový kámen – vápenec fr. 0-4, vrstva 7 cm 
Těleso násypu zahliněný nepraný a netříděný štěrk fr. 0/32  
Rostlý terén 

 

3.4 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Terén musí být odkopán až na stabilní únosnou vrstvu nebo případně jinak stabilizován. 
 
Bilance zeminy: 
  
Sejmutá ornice: cca. 98 m

3
 - (deponovaná na místě a opět využita na konečné dorovnání terénu a 

osev trávy) 
 

Zemina na výstavbu tělesa dráhy: 720 t - (zahliněný nepraný a netříděný štěrk 0/32) – zajišťuje 
zadavatel.

 

 
 
 

4 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

Celková doba výstavby bude do 28 dnů, za předpokladu dobrých klimatických podmínek. 

 
 
 


