
 

 

Základní charakteristika nových objektů – textová část 

Konstrukce zdí 

Jedná se o armované betonové zídky výšky 20 - 40 cm, založené na armovaném betonovém 

základě. Jsou umístěny na rozhraní zpevněných ploch a trávníků a chodníků a trávníků. Zídky 

šíře 30 cm budou sloužit jako sedací. Zídky šíře 20 cm a výšky 20 cm slouží jako pomocné 

vodící prvky podél šikmých komunikací a jsou opatřeny zábradlím (celková výška 90 cm). 

Zídky jsou opatřeny impregnačním a barevným nátěrem. 

 

Schodiště (anfiteátr) 

Mezi květinovými záhony jsou umístěny amfiteátrové schody (3 ks) celkové délky 972 cm, 

prefabrikované armované výrobky, které jsou uloženy na armovaných základových pasech. 

Výška stupně je 200 mm a jeho šířka 650 mm. Schody jsou kotveny na ocelové trny. 

V prostoru mezi základovými pasy je zhutněná zemina. Na fasádě budovy nad schodištěm 

bude ukotvena markýza pro přistínění na ruční pohon.  

 

Zábradlí 

V řešeném území počítáme se zábradlím u chodníku k ulici Dlouhá a pak při vstupu 

k obchodu Albert. Důležité je osazení zábradlí podél ulice Dlouhá nad podchodem, zde je 

zábradlí v místě stávající betonové zídky vynecháno. Stávající zídky a zábradlí podchodu jsou 

popnuty popínavkou viz. řešení zeleně. Výška navrhovaného zábradlí je 90 cm nad terénem. 

Madlo (ocelová tyč 60/30 mm) je v rastru kotveno ke sloupkům, které jsou osazeny do 

armovaného základu zídky nebo betonové patky.  Sloupky zábradlí jsou navrženy z ocelové 

tyče 60/30 mm. Spon jednotlivých sloupků zábradlí bude upřesněn dle délky jednotlivých 

zábradlí. Veškeré části zábradlí budou zinkovány.   

 

Květinové záhony 

V ploše náměstí jsou navrženy 2 vyvýšené záhony květin jednotného rozměru 658/480 cm. 

V tomto prostoru konstrukce záhonu slouží k vyrovnání rozdílu terénu zpevněných ploch.  

Pláň po demolicích bude urovnána a bude vystavěna ocelová konstrukce záhonu. Do spod 

záhonu bude uložena vrstva štěrkové drenáže (8 - 10 cm) a na geotextilii pěstební substrát (60 

- 120 cm). Je třeba upravit dno nádoby - prohloubit, aby bylo možné vysadit strom 

(výsadbová jáma).  Obvod ocelové konstrukce bude obložen polystyrenovými izolačními 

deskami tl. 45 mm. Obvod záhonu bude lemován sedací plochou - dubový hranol 400/100 

mm. 

 

Mobilní stánky 2ks (po bocích anfiteátrového schodiště) 

Stánky jsou nově navržené, montované, mobilní, typický výrobek. Je navržen typ prodejního 

stánku plně vybaveného, s kvalitní zinkovanou konstrukcí odolnou proti korozi, plně tepelně 

izolované stěny, podlaha a strop. Výška stánku je 2,40 m. Stánky budou napojeny na elektro. 

Stánky jsou bezbariérově přístupné, plochy jsou řešeny tak, že není nutné použití zábradlí. 

Mobiliář 

V prostoru jsou použity po obvodě zpevněné plochy sedací zídky a květináče jsou také 

opatřeny sedacími hranoly. Severní část tržiště je uzavřena řadou lavic.  V návrhu je 

uvažováno s kovovou zahradní lavicí viz výkresová dokumentace. Lavice jsou osazeny na 

betonových panelech v pásu kamenné kostky štípané 6/6 cm. Odpadkové koše a koše na psí 

exkrementy, popř. další vybavenost mobiliářem budou vybrány dle aktuální nabídky na trhu 

před realizací.  

 

 



Pítko 

Je použitý typový výrobek, celokovový, vandalismu odolný. Výtok vody vodorovný, odpad – 

mříž v dlažbě. Plocha kolem pítka je dlážděna kamennou kostkou štípanou 8/10 cm.  

 

 

Řešení zeleně 

V území bude vysazeno 22 nových kvalitních stromů. 
 


