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ZÁKRES DO FOTOGRAFIE
SVINEC ROZCESTÍ
měřítko
datum
nakreslila

19.07.2018
Veronika Kvíčalová

PŮDORYS
BOČNÍ POHLED
řezivo 300x150 mm
dřevina dub/akát/buk

10

700

688

3000
1600

700

30

řezivo 300x300 mm
dřevina dub/akát/buk

betonový základ
ČELNÍ POHLED

PŘÍČNÝ ŘEZ
15°

ocelová pásovina
150x12 mm

zemina dosypaná

450

80

225

dřevěné hranoly kotveny k ocelovým prvkům
zespodu a ze zadní strany
nerezovými vruty se zápustnou hlavou
ocelová bezešvá trubka
60,3x4 mm dl. 230 mm
oboustranně přivařená

250

250

100

565

410

°

105

729

165°

bukový spojovací špalek
Ø 60 mm

700

400
betonový základ

ocelová plotna 150x150 mm tl. 12 mm
kotvení do základu
pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu
matice M8

zemina původní
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POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- dřevěné řezivo bude bez povrchové úpravy
- sedací plochu umístit 450 mm nad terén
- ocelové profily, jejichž povrchová úprava není specifikována ve výkrese,
budou v pozinkované úpravě + opatřeny nátěrem v odstínu vybraného ze vzorníku RAL
(bude upřesněno architektem)

DETAIL 'G'
LAVIČKA
měřítko
datum
nakreslila

1:20
19.07.2018
Veronika Kvíčalová
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ZÁKRES DO FOTOGRAFIE
KUKÁTKOVÝ SLOUP
měřítko
datum
nakreslila

19.07.2018
Veronika Kvíčalová

PŮDORYS
M1:5

horní víčko - ocelový plech tl. 10 mm
bez povrchové úpravy
připevněno svarem

245

POHLED

ocelová trubka 245/6,3 mm
bez povrchové úpravy

průzor sloupem v jedné přímce pomocí dvou kruhových otvorů
zacílený na konkrétní výhledové místo
otvory - vzdálené cíle Ø 12 mm
otvory - střední cíle Ø 18 mm
otvory - bližší cíle Ø 29 mm

koutový svar
nebroušeno

bezešvá ocelová trubka
245/6,3 mm
prostup v ocelové plotně
pro prostrčení prostupu bunkru
průměr 70 mm

ocelová plotna 350x350 mm tl. 12 mm
kotvení do základu
pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu
matice+podložka M12

bezešvá ocelová trubka
60,3/2,9 mm
průduch bunkru
kotevní kříž z ploché oceli
tl. 12 mm

v. 1550 mm od země
rozsah pro umístění průzorů na sloupu
pro dospělé

PŘEDBĚŽNÉ ROZVRŽENÍ VÝHLEDOVÝCH SMĚRŮ NA SLOUPU
M1:5

S

(Ø

RADHOŠŤ

2150

ín

Jič
30
)

mm

Písmo bude vyvzorované
a předložené architektovi k vybrání

průzor umístěn
1550 mm a 1100 mm nad terénem

rý

ta
Cha

průzor umístěn
1350 mm a 800 mm nad terénem

109°
88°
72°

66°

300

kotevní kříž z ploché oceli
v. cca 550 mm
svarem připevněn na vnitřní stěny trubky

Velký
J
Radh avorník (Ø
18 mm
ošť (
Ø 12
)
mm)

m)

a (Ø
hůrk
cká

272° 322° 334°

Petř

ocelová plotna 350x350 mm tl. 12 mm
kotvení do základu
pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu
matice+podložka M12

100

zemina

vysokopevnostní beton
k vyrovnání podkladu

450

kovi

Kel

čsk

ýJ

avo

rník

(Ø

18 m

12

mm
)

integrovaný průduch bunkru
ocelová bezešvá trubka
Ø 60 mm
zajištěn proti průniku vody do bunkru
(nalepenou manžetou z PVC v místě prostupu do bunkru)

POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- ocelové profily, jejichž povrchová úprava není specifikována ve výkrese,
budou v pozinkované úpravě + opatřeny nátěrem v odstínu vybraného ze vzorníku RAL
(bude upřesněno architektem)

)

18 mm

Lysá hora (Ø 12 mm)
°

225°

průzor umístěn
1350 mm a 800 mm nad terénem

k (Ø
mber

)

mm

mm)

v. 800 mm od země

353

Hranice (Ø 18 mm)

ec

Svin

0
(Ø 3

Štra

122°

Kojetín (Ø 30

rozsah pro umístění průzorů na sloupu
pro děti a handicapované

grafická spojující linie
vyřezaná laserem
z ocelového plechu tl. 5 mm
š. 5 mm
přisvařovaná ke sloupu

průzor umístěn
1350 mm a 800 mm nad terénem

Sta

v. 1100mm od země

označení výhledových bodů
jednotlivá písmena u vhledových otvorů
jsou vyřezána laserem
z ocelového plechu tl. 5 mm
verzálky v. 15 mm
přisvařovaná ke sloupu

KOJETÍN

v. 1350 mm od země

POZNÁMKA:
- všechny ostatní průzory jsou umístěny1450 mm
a 950 mm (dětská výška) nad terénem
- provedení průzorů bude realizováno tak, že na dílně bude proveden otvor,
ke kterému se přikládá oko a budou navařena písmena s čárkami,
až po osazení sloupu na místo budou dovrtány protilehlé otvory,
kterými se přesně určí výhledový směr
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bude uzpůsobeno dle zjištěné hloubky zeminy

výkres

beton bunkru

DETAIL 'H'
KUKÁTKOVÝ SLOUP
měřítko
datum
nakreslil/a

1:10
19.07.2018
Veronika Kvíčalová
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ZÁKRES DO FOTOGRAFIE
SVINEC VRCHOL
měřítko
datum
nakreslila

19.07.2018
Veronika Kvíčalová

PŮDORYS
1700

1700

800

400

200

65

800

1630

10

410

400

1500

10

410

400

10

410

150

65

200

400

30

5000

ocelové pásovina
1500x150x20 mm

400

10

1220
400

10

400

ČELNÍ POHLED
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500
ocelová plotna
kotvení do základu

výkres

původní zemina

DETAIL 'C'
LAVIČKA

betonový základ
500x350x1500 mm
POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- dřevěné řezivo bude bez povrchové úpravy
- nejnižší sedací plochu umístit 450 mm nad terén

měřítko
datum
nakreslila

1:20
19.07.2018
Veronika Kvíčalová

ocelové distanční podložky
volně navléknuté na ocelové trubky
pro vymezení mezery hranolů a vynesení jejich váhy
150x150x12 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ

238

238

238

původní zemina

350

200

200

450

610

1020

ocelová pásovina 1500/150/20 mm
pevně svařena s trubkami tvoří roznášecí plochu
pro vynesení hranolů lavice

1500
dosypaná zemina

betonový základ
ocelová plotna 150x150 mm tl. 12 mm
500x350x1500 mm
kotvení do základu
pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu
matice + podložka M8
BOČNÍ POHLED
řezivo 400x400 mm
dřevina dub/akát/buk
hranoly budou ležet na podložkách a půdorysnou polohu
bude zajišťovat navléknutí hranolů na trubky

ocelová bezešvá trubka
60,3x4 mm dl. 450, 850, 1260 mm
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betonový základ
500x350x1500 mm
POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- dřevěné řezivo bude bez povrchové úpravy
- nejnižší sedací plochu umístit 450 mm nad terén
- ocelové profily, jejichž povrchová úprava není specifikována ve výkrese,
budou v pozinkované úpravě + opatřeny nátěrem v odstínu vybraného ze vzorníku RAL
(bude upřesněno architektem)

DETAIL 'D'
LAVIČKA
měřítko
datum
nakreslila

1:20
19.07.2018
Veronika Kvíčalová

POHLED
srážkoměr

hladká ocelová tyč
ohýbaná
Ø 30 mm
120

90

závěsy k přivaření

1729

svařovaná ocelová síť ve svitku
oka 50x50 mm
hladká, Ø 6 mm

hladká ocelová tyč
Ø 30 mm
70

50

150

1570

branka

PŮDORYS

svařovaná ocelová síť ve svitku
hladká, Ø 6 mm
Ø oplocení 2000 mm
srážkoměr

hladká ocelová tyč
Ø 30 mm
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DETAIL 'A'
OPLOCENÍ SRÁŽKOMĚRU
měřítko

POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- ocelové profily, jejichž povrchová úprava není specifikována ve výkrese, budou v pozinkované úpravě

datum
nakreslil/a

1:25
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Veronika Kvíčalová

DETAIL KOTVENÍ SÍTĚ DO ZEMĚ
M1:5

hladká ocelová tyč
Ø 30 mm

325

svařovaná ocelová síť
hladká, Ø 6 mm
bodově přisvařovaná k ocelové tyči

100

100

dosypaná zemina

200

betonová patka 250 x 250 mm
v. 200 mm

původní zemina
DETAIL UZAVÍRÁNÍ BRANKY
M1:5

BOČNÍ POHLED
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ČELNÍ POHLED

hlavní architekti

hladká ocelová tyč
Ø 30 mm
plochá ocel
45 x 10 mm
přivařeno zboku tyčí

koutový svar

47

20

akce

Lavička - Svinec
výkonová fáze

10

45

plochá ocel
45 x 10 mm
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projektová dokumentace
pro zadání realizace

23

70

výkres

velký visací zámek
POZNÁMKY:
- veškeré nejasnosti nutno konzultovat s architektem
- ocelové profily, jejichž povrchová úprava není specifikována ve výkrese, budou v pozinkované úpravě

DETAILY 'B'
OPLOCENÍ SRÁŽKOMĚRU
měřítko
datum
nakreslil/a

1:5
19.07.2018
Veronika Kvíčalová

