
 
 
 
 
 
Projekt „Výměna nepropustného povrchu parkoviště v ulici  
U Knihovny 1173, Jindřichův Hradec za propustný“ 
 
 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011478 
  
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 Zlepšování 
kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
a hospodaření se srážkovými vodami 
 
Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2020  
Celkové náklady akce: 1 136 206,34 Kč včetně DPH.  
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 1 028 829,91 Kč  
Poskytnutá dotace z EU (Fond soudružnosti): 874 505,42 Kč (85 % z CZV)  
 
Zhotovitel díla:  
 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
 
Zpracovatel projektové dokumentace:  
 
Ing. Slavko Šudić, Masarykovo nám. 70, 377 01 Jindřichův Hradec 
  
Hlavní cíl projektu:  
 
Záměrem projektu bylo provedení rekonstrukce stávajícího parkoviště s asfaltovým povrchem 
u objektu Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Řešením byla výměna nepropustného 
zpevněného povrchu za vodopropustnou dlažbu se skladbou vrstev s čisticí schopností, která je 
schopna absorbovat (neutralizovat) ropné látky – zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek 
a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů. 
 
Došlo k zasakování vody do podloží. Dešťové vodě tak byla navrácena přirozená funkce (stala se 
součástí ekosystému). Výměnou nepropustného povrchu za propustný jsme pomohli dešťové vodě, 
aby se zasákla, resp. vypařila na místě. Srážková voda je díky propustnému povrchu vrácena do 
přirozeného koloběhu. 
 
Průběh projektu: 
 
Došlo k výměně asfaltového povrchu za zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-ATTE ROŠT, 
které představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je 
možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele.  
 
Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT: 
- robustní konstrukce 



- dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů 
- prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev 
- složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad 
- podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace                                                                                                                                      
 
Výsledky projektu:  
 
Objem retardované dešťové vody 5,96 m3.      
 
 
Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz  
Více informací o Operačním programu Životní prostředí na http://www.opzp.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


