NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
Martin Mrázek

Hlavním parametrem současných standardů
je zdravé a kvalitní prostředí, ve kterém se
lidé pohybují a tráví čas. S prodlužujícím se
věkem uživatelů je nutné přizpůsobit požadavky komfortu nejen na kvalitní veřejný
prostor v urbanistickém pojetí architektury,
ale je také nutné soustředit se na zařizovací
předměty, které jsou v tomto prostoru instalovány. Městský mobiliář tvoří důležitou součást veřejného prostoru. V blízké budoucnosti bude městský mobiliář používat stále větší
skupina uživatelů, kteří se v tomto prostoru
již pohybují a stále budou ve větší míře v tomto prostředí působit. Největší skupinou, hlavně v Evropě, jsou a v budoucnu stále budou
senioři. Bude stále více žádoucí přizpůsobit
těmto uživatelům prvky městského mobiliáře
tak, aby co nejvíce vyhovovali jejich fyziologickým a ergonomickým požadavkům.
Architekt nebo designér přímo nenaplňuje
funkce – potřeby lidí, jen reflektuje přirozené
děje a tendence.1
Cílem výzkumu je návrh základních rozměrů sezení pro seniory přizpůsobených antropometrickým požadavkům současných
seniorů. Pomocí analýzy současných typických prvků městského mobiliáře, které jsou
srovnány se současnými základními antropometrickými a biomechanickými faktory,
jsou navrženy doporučené rozměry sezení.
Dalším bodem je doporučení nejvhodnějších
konstrukcí a materiálů, které jsou navrženy
na základě analýzy typických konstrukcí z materiálů v současné době nejčastěji používaných ve veřejném prostoru. Srovnáním praktických zkušeností a analyzovaných vstupů je
vyvozen konkrétní závěr u typické konstrukce
a doporučená povrchová úprava konstrukcí
a ostatních materiálů, tak aby svou strukturou
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a hmotou působily ve veřejném prostředí
přirozeně.
Strukturou nazýváme nezměnitelnou vnitřní stavbu hmoty. Každý materiál se vyznačuje
specifickou vlastní strukturou: například kovy
krystalickou, papír vláknitou (László MoholyNagy).2 Je také nutné neopomenout prostředí, kde se městský mobiliář instaluje, protože
základními funkcemi sídla nebo prostředí, ve
kterém se pohybujeme, jsou bezpečí, komunikace a reprezentace.3 Součástí výzkumu je
vytvoření základního rozdělení městského
mobiliáře. Popisovaný městský mobiliář je určený výhradně do exteriéru. Mezi jeho hlavní
konstrukční vlastnosti musí patřit odolnost
proti povětrnostním vlivům a odolnost proti
vandalům.

MATERIÁLY A METODY
Jedním z prvních, kdo se začal městským
prostorem zabývat, byl Leonardo da Vinci ve
svém manuskriptu La città ideale. Po zjištění, že populace města Milána dosáhla kolem
roku 1486 hranice 50 000 obyvatel, vytvořil
jako první urbanista plán pro moderní a racionální město.4 Již zde se začaly pojmenovávat
faktory, které jsou důležité pro vznik městského mobiliáře.

FAKTORY
Základní faktory, které ovlivňují vznik městského mobiliáře, jsou především sociologické faktory, které vychází ze sociologických
průzkumů měst a jejich obyvatel. Prodlužující se průměrný věk člověka klade na všechny
vrstvy obyvatel větší důraz na kvalitu a zdravý
způsob života. Podle studií současného stavu populace jsou senioři nejvíce se rozšiřující segment obyvatelstva. Demografický vývoj
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obyvatelstva podle Organizace spojených národů ve své zprávě z roku 2017 naznačuje, že
v roce 2017 bylo přibližně 24 procent osob
v Evropě starších 60 let a v roce 2050 se očekává, že v Evropě bude osob starších 60 let kolem
35 procent z celkového počtu obyvatel.5 Zdravotní a funkční stav se bude od dnešních seniorů lišit. Zdraví lidí i jejich životní ambice se
budou zvyšovat. Tímto se výrazně změní role
seniorů ve společnosti, a to je také důsledek
změny v používání městského mobiliáře.
Vliv na vznik městského mobiliáře a komfort jeho uživatelů mají také sociální faktory,
jako jsou jednotlivé oblasti osídlení, které mají
svůj nezaměnitelný rytmus, svou kulturu, která
ovlivňuje expanzi nebo implozi prostoru.6 Každý obyvatel jednotlivých oblastí se chová jinak,
avšak obyvatelé jednotlivých souborů osídlení
a uživatelé těchto veřejných prostorů se podle antropometrických a biomechanických faktorů nemění. Všechny sociální skupiny obyvatel používají městský mobiliář. Je proto nutné
při tvorbě jednotlivých prvků městského mobiliáře myslet hlavně na uživatele.

Dalšími důležitými faktory, hlavně u druhů
mobiliáře, kde se předpokládá styk některé části těla člověka s povrchem prvku (například sedáky, lavičky), jsou faktory psychologické, hlavně haptické (hmatové) vlastnosti
jdou ruku v ruce s teplotou a vlhkostí jednotlivých kusů mobiliáře. Tento nábytek,
v závislosti na umístění, mohou používat
lidé v třeskuté zimě nebo také v parném létě.
Termoregulace, jako systém udržování stálé lidské teploty, se u člověka přizpůsobuje
prostředí. Z výzkumů z roku 1998, chování materiálů při vysokých teplotách Kodur
a Baingo, určili teplotně pevnostní křivku
vhodnou pro vymezení citlivosti základních
materiálů při teplotě 200 C. Výsledkem uvedených výzkumů je, že citlivost dřeva je třikrát nižší, než má ocel, a čtyřikrát nižší než
u betonu7, což má významný haptický vliv na
styčné plochy lidského těla a částí městského
mobiliáře.
Estetické faktory jsou také velmi důležitým
prvkem. Každý z nás jistě viděl poničené a špinavé odpadkové koše nebo lavičky. Proto je

nutné použít materiály a navrhnout konstrukce
výrobků takovým způsobem, aby je bylo možné
bez větší námahy očistit nebo vyměnit.
Ergonomické faktory (antropometrika
a biomechanika) jsou požadavky, které souvisí s vlastnostmi a rozměrovou kapacitou
člověka, jeho tělesnou stavbou, rozměry
postavy a končetin, pohybovými stereotypy a tělesnou zdatností, která se s vyšším
věkem mění.
Ty jsou důvodem průzkumu a návrhu úpravy antropometrických požadavků a biomechaniky sezení pro nejpočetnější skupinu,
tedy seniory. Výsledkem je přizpůsobení
parametrů sezení podle jejich požadavkům.
Pro získání naměřených hodnot je použit
sedák s nastavitelným úhlem sedáku a úhlem opěráku. Zkušební sedák byl zkonstruován tak, aby také bylo možné změnit výšku
sedáku. Područky byly nastaveny na rozměr
195 mm od sedací plochy. Tento rozměr vychází z normy ČSN 910620 – horní rovina loketníku – střed funkční plochy sedadla.
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Vysvětlivky vstupních hodnot

Tabuľka 1

A

výška podkolení vsedě – výška sedadla (mm)

U1

úhel sedáku (-°)

U2

úhel mezi sedákem a opěrákem (-°)

P

výška lokte vsedě (ve flexi) – výška opěrky paží (horní rovina loketníku – střed funkční plochy sedadla) (mm)

V

hodnota činnosti při měření na nastavitelném prvku-sedáku (subjektivní pocit)

MM

hodnota činnosti při měření na lavičce Vera LV250 (mmcité) (subjektivní pocit)

Figurant – muž

Figurant – žena

Tabuľka 2 Hodnoty nastavení sedáku – figurant muž

A

450

480

485

505

515

A

450

480

485

505

515

U1

3°

7°

8°

8°

8°

U1

3°

7°

8°

8°

8°

U2

95°

100°

95°

100°

100°

U2

95°

100°

95°

100°

100°

P

195

195

195

195

195

P

195

195

195

195

195

V

3

4

3,5

1

1,5

V

3

4

3

2

2,5

Standardní rozměry lavičky LV250
MM

3

Jako figuranti byli vybráni osoby průměrných rozměrů ve věku seniorů:
• muž výšky 179 cm a váha 85 kg
• žena výšky 167 cm a váhy 80 kg.
Vybrané osoby vychází z tabulky a výpočtů
hodnot jednotlivých velikostních skupin (XS–
XL) a odpovídají vstupním hodnotám a vypočteným percentilům pro rozměry Unisex. Hodnoty aktuálního antropometrického měření
velikostí jsou:
• S: 25.percentil = 165,1
• M: x = 172,7
• L: 75.percentil = 180,1.
Měření probíhalo od roku 2009 do roku
2012 a bylo prováděno v rámci projektu NIS –
Nábytkový informační systém pro podporu
výzkumu, vývoje, inovaci a jakosti nábytku – na Ústavu nábytku, designu a bydlení
Mendelovy univerzity v Brně pod vedením
doc. Dr. Ing. Petra Bruneckého. Měření bylo
prováděno pracovníky Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity – Mgr. Martin Čuta, Ph.D.8 Naměřené hodnoty byly následně zaokrouhleny na celá čísla.

METODY VÝZKUMU
Pomocí analýzy je navržen a vyroben nastavitelný prvek-sedák, tak aby odpovídal z hlediska základních rozměrových atributů. Navržené konstrukce byla flexibilní s možností
úpravy úhlů a výškových rozměrů. Metoda
analýzy probíhala postupnými úpravami základních úhlů a výšek sedáku tak, aby jak
mužský figurant, tak ženská figurantka dosáhli nejlepšího subjektivního pocitu při
třech základních činnostech:
• sedání na sedák
• vlastním sezení
• vstávání ze sedáku.
Na stupnici od jedné (nejlepší subjektivní
pocit) do pěti (nejhorší subjektivní pocit).
Na základě analýzy zjištěných skutečností
a porovnání naměřených dat jsou navrženy

30

Vysvětlivky vstupních hodnot

Tabuľka 3 Hodnoty nastavení sedáku – figurant žena

Standardní rozměry lavičky LV250
MM

2,5

rozměry sezení pro proporčně standardního
seniora. (→ 1)

KONSTRUKCE A MATERIÁLY
MOBILIÁŘE V MĚSTSKÉM PROSTORU
Kromě výše uvedených sociologických, ergonomických a estetických faktorů patří mezi
nejdůležitější vlastnosti produktu odolnost,
funkčnost a stabilita. Rozvoj nových materiálů a technologií přináší neustále nové možnosti, jakým směrem je možné dále vyvíjet
městský mobiliář. Pomocí 3 D tiskáren, které
dokáží zpracovat materiály ze slitin neželezných kovů nebo materiály na bázi cementu,
se vytvoří produkty přesně na míru každému
prostoru. Již je možné pracovat s odlehčenými betonovými díly, které navíc můžeme
obarvit a mít jistotu, že si barevnost udrží
dlouhou dobu. Správným použitím materiálů,
správným navržením konstrukce a vhodným
způsobem výroby dosáhneme splnění výše
uvedených vstupních vlastností. Ideálními
materiály pro městský mobiliář jsou materiály
s dostatečnou pevností a povrchovou stálostí,
materiály na povrchu otěruvzdorné, s ochranou před UV paprsky, případně povrchy s relativně stálou barevností.
Typ konstrukce a použité materiály, způsob a možnost údržby patří mezi vstupní požadavky investora (prostor, kde bude produkt
umístěn, je hlavním požadavkem a zároveň
limitem). Pro různé prostředí je nutné použít odpovídající materiály a zvolit vhodné
konstrukce. Například do specifických agresivních přímořských oblastí je nejvhodnější
použít nerezovou ocel s jakostí 1.4057 / 431,
třídy 17, například dle ČSN 17 145. Tato ocel je
korozně odolná mírně agresivnímu prostředí
vody a páry s nízkým obsahem chloridových
iontů, které jsou hlavně v přímořských oblastech. Tyto materiály s vysokou přidanou hodnotou ale není nutné použít ve standardním
povětrnostním pásmu. Zde je vhodná standardní nerezová ocel.

Povrchová úprava u plochých nerezových
dílců se pohybuje s dosažitelnou drsností Ra
[µm] do maximální hodnoty 3,2. Je to důležité hlavně, pokud je objekt umístěn u dopravních staveb. Mezi nejexponovanější patří
hlavně vlakové a tramvajové trati. U nedostatečně zabezpečeného povrchu dochází k vyplnění trhlin v povrchu mikroskopickými
částicemi poletujícími ve vzduchu. Tyto částice, pokud odletují například od kolejnic,
kde dochází často k elektrochemické reakci
s okolním prostředím, vytváří nám na povrchu optickou vrstvu rzi, což není u nerezového materiálu žádoucí.
V našich povětrnostních podmínkách můžeme bez větších problémů použít například
standardní svařovanou ocel s jakostí S235JRH
(1.0039) dle EN 10219-1, třídy 11 375. V případě použití pásových ocelí je nutné věnovat
zvýšenou pozornost ohybům ocelových pásů.
Bezpodmínečně, hlavně u malých rádiusů, je
nutné použít z důvodu mechanických vlastností materiálu ocel taženou s jakostí 235JR
(1.0038) dle EN 10025-2, třídy 11 375. Základní povrchovou úpravou je ochrana žárovým
zinkem 90 µm. Další možností je tryskání
materiálu ocelovými kuličkami (na SA 2.5)
a následná metalizace (šopování) zinkem
(cca. 120 µm). Výsledná povrchová úprava se
provádí nátěrem, a to buď stříkaným, nebo
formou práškového lakování (komaxitem),
vše minimálně tloušťce 240 µm.
V případě použití betonu jako nosné
konstrukce je ideální kvůli zvýšení pevnosti
použít litý zhutněný (vibrovaný) beton do forem. Při vibrování dochází k vyplnění případných dutin a úniku zachyceného plynu, takže
povrch betonu je hladký, esteticky pohledný
a vyniká vyšší trvanlivostí. Složení betonu je
standardní dle ČSN EN 206 – 1 s předpokládanou životností 50 let. Používáme bílý nebo
šedý cement, přírodní písky nebo štěrky, případně drcený kámen. Pro barvení navrhneme minerální barvivo. Betonové díly jsou ze
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2 Porovnání základních typů sezení

statických důvodů vyztuženy ocelovými profily. Je nutné dbát zvýšené pozornosti na stupeň vlivu prostředí, kterému bude beton vystaven. Přímořské oblasti, kde vzniká vlivem
chloridů z mořské vody agresivní chemické
prostředí s kyselostí ≥ 200 ml/kg, se dle Baumann-Gully řadí do XA1 – XA3, což je chemicky velmi agresivní prostředí. Betony používané v tomto prostředí musí splňovat normu
ČSN 72 2103. Ve standardním prostředí, kde
je střídavé působení mrazu a rozmrazování
XF1 – XF4, se používá kamenivo s dostatečnou mrazuvzdorností dle ČSN EN 12 620.
Při požadavku na snížení hmotnosti navržené betonové konstrukce používáme betony
s objemovou hmotností větší než 800 kg/m3
a menší než 2 000 kg/m3. Klasická objemová
hmotnost betonu je větší než 2 000 kg/m3,
nepřevyšuje však 2 600 kg/m3.
Pokud se rozhodneme použít dřevo, tak
v současné době se nejvíce u výrobců městského mobiliáře používá borovice s povrchovou
úpravou, dub, buk a tropické dřeviny jatoba
(původ Střední a Jižní Amerika), massaranduba (původ severní část Jižní Ameriky, jih
Střední Ameriky). Tyto dřeviny mohou být
případně ošetřeny teakovým olejem. Tuzemské dřeviny je nutné ochránit proti dřevokazným houbám, plísním nebo vodě vhodným prostředkem, jako jsou například oleje,
a zvýšit tak jeho odolnost. Tyto oleje se dobře
vstřebávají a brání vysychání a zvlhčování dřeva. Ideální je lněný olej (semena lnu se rozdrtí
a za studena vysokým tlakem vylisují, přičemž
výtěžnost lněného oleje je až 90 %.), který

lze ředit terpentýnovým olejem, pomerančovým olejem nebo dearomatizovaným lakovým
benzínem. Jedná se o hloubkovou ochranu
dřeva a dřevěných povrchů. Dalším způsobem
ochrany jsou přírodní olejové lazury a barvy.
Vsakují se hluboko do pórů dřeva, dokonale
přilnou k povrchu a neloupou se. Pozvolna se
vypařují a sprašují. Proto je nutné po určité
době počítat s údržbou.
Ze zjištěných informací, provedených
měření a návrhu úpravy městského mobiliáře
pro seniory je dedukováno možné řešení do
budoucna.

ROZDĚLENÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
Prvky, které splňují základní funkční, estetické, technické a ergonomické požadavky, lze
zařadit mezi městský mobiliář, zejména jsouli používány a využívány v městském prostoru. Městský mobiliář pro seniory je možné
rozdělit podobným způsobem. Pokud bude
instalován v místě častého pohybu seniorů,
jako jsou například plochy kolem domovů pro
seniory, měl by městský mobiliář být také bezbariérový, navíc doplněný o podpůrné a pomocné prvky.
Rozdělení městského mobiliáře vychází
nejen z faktorů, které ovlivňují městský mobiliář, ale také z výrobních možností významných firem, které se zabývají vývojem a výrobou mobiliáře.
Při shromažďování údajů je také proveden
obecný návrh rozdělení městského mobiliáře.
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Rozdělení městského mobiliáře (podle sociologických faktorů)

Tabuľka 4 Rozdělení podle sociologických faktorů

základní městský mobiliář

v raném věku mohou senioři používat standardní uliční nábytek – osoby ve věku od 15
do 74 let

městský mobiliář pro seniory

podle předpokladů budou mít senioři fyzicky
a zdravotně lepší parametry než senioři současní – lidé ve věku od 75 do 89 let

městský mobiliář pro déle žijící seniory

90 let a více

Speciální městský mobiliář ZTP

–

Tabuľka 5 Rozdělení městského mobiliáře

Rozdělení městského mobiliáře podle produktů
Pro sestavení rozdělení byly prostudovány podklady výrobců městského mobiliáře.9, 10, 11, 12, 13, 14
Výrobky splňují základní technické a ergonomické požadavky, jsou používány a využívány v městském prostoru.

Typový mobiliář

Výrobky jsou navržené pro sériovou výrobu a jsou přizpůsobeny možnostem sériové výroby, svým
tvaroslovím působí spíše neutrálně, je zde kladen důraz na detail, mají schopnost přizpůsobit se
mnoha variantám prostředí, ve kterých budou instalovány a budou plnit svoji službu. Předností
jsou záruky na takový městský mobiliář, ale nevýhodou je jeho uniformita.

Atypický mobiliář

Důraz je kladen na výtvarnou část. Navrhované jsou do konkrétního prostoru, ve kterém většinou
působí více dominantním dojmem. Technologie výroby bývá často komplikovanější a není přizpůsobena sériové nebo někdy ani kusové výrobě (sochařské prvky). Rizikem jsou chybějící výrobní
záruky a předností originalita.

Servisní

Prodejní stánky, zastřešení, zastávky městské hromadné dopravy, přístřešky, pergoly, slunolamy,
odpadkové koše, popelníky, mříže ke stromům.

Bezpečnostní

Veřejné osvětlení, ochranné zábradlí, zahrazovací sloupky, zábrany.

Informační

Bigboardy, billboardy, CLV, informační tabule, informační nástěnky, informační systém.

Relaxační

Plochy, hřiště a prvky pro sportovní využití, lavičky, sedáky, křesla, stoly, stojany na kola, pítka,
fontány.

Podle způsobu výroby

Podle funkce

Podle typologie veřejného prostoru

Estetické

Historické a umělecké prvky v prostoru skulptury, architektonické prvky.

Klade velký důraz na funkční uspořádání dané
oblasti, napojení na infrastrukturu, optimální
polohu a možnosti dalšího vývoje zóny.

Městské zóny:
1/ Náměstí
2/ Ulice a transportní prostory (zastávky MHD,
vlakové nástupiště)
3/ Odpočinkové, rekreační, relaxační a sportovní zóny

Mobiliář je vystaven většímu namáhání. Hlavně
zvýšenou prašností, častějším používáním a je
zde větší pravděpodobnost zničení mobiliáře.

Vesnické zóny

Méně namáhané prvky mobiliáře.

Ostatní zóny

Sedák pro seniory

LV250 od firmy mmcité

A (výška podkolení vsedě – výška sedadla)

505

445

U1 (úhel sedáku)

8°

8°

U2 (úhel mezi sedákem a opěrátkem)

100°

105°

P (výška lokte v sedě – ve flexi – výška opěrky paží
(horní rovina loketníku – střed funkční plochy sedadla)

195 mm

195 mm (lavička LV255)

Subjektivní pocit – UNISEX

1 až 2

2,5 až 3
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Tabuľka 6 Porovnání sedáků
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3 Výsledné měření sedáku pro seniory

VÝSLEDEK
Design prvků městského mobiliáře má být
orientován hlavně na funkci. Tvary a barevnost by neměly být dominantní, spíš by měly
zapadnout do prostředí, kde je umístěn. Samozřejmě pokud chceme mobiliáři dát další funkci, estetickou, uměleckou, kdy kromě
funkce chceme použít mobiliář jako umělecké
dílo, můžeme vytvořit také dominující a nepřehlédnutelný solitér. Senioři, kteří jsou
stále více a více aktivní, využívají mobiliář na
krátkodobý odpočinek, diskuze s kolegy nebo
čekají na příjezd městské hromadné dopravy.
Za krátkodobé použití je možné považovat
dobu maximálně 5 minut. Při delším časovém
využití se předpokládá většinou možnost relaxace, telefonování, možnost surfování po
internetu nebo možnost pozorovat okolí a odpočívat. Na výrobu se s rozvojem technologií
a materiálů již využívají a ve větší míře budou
dále využívat materiály s přidanou hodnotou.
Tak jak se postupně mění naše technologie,
jak podrobným výzkumem dokážeme z prvků,
jako například uhlík, vytvořit nové a nové modifikace materiálů, tak se v návaznosti na tyto
výzkumy budou zdokonalovat produkty městského mobiliáře.
Při shromažďování údajů je také proveden
obecný návrh rozdělení městského mobiliáře.
Rozdělení vychází nejen z faktorů, které ovlivňují městský mobiliář, ale také z výrobních
možností významných firem, které se zabývají vývojem a výrobou mobiliáře. Ze zjištěných
informací, provedených měření a návrhu

úpravy městského mobiliáře pro seniory je dedukováno možné řešení do budoucna.
Pomocí měření ideálního sezení pro seniory, kdy byl kladen důraz na vlastní sedání na
sedák, následné sezení a finální vstávání ze
sedáku, byly navrženy doporučené rozměry
sezení pro seniory. Navržené rozměry byly
porovnány se standardní lavičkou LV250 od
firmy mmcité. Posouzení figurantů: na stupnici od jedné (nejlepší subjektivní pocit) do pěti
(nejhorší subjektivní pocit).
Výsledkem je definice standardních vlastností, které je nutné dodržet při navrhování
prvků městského mobiliáře, návrh městského
mobiliáře pro seniory a použití vhodného materiálu do specifického prostředí.
Standardní konstrukce současného prvku
městského mobiliáře je svařenec z kovových
profilů nebo plechů s povrchovou úpravou.
Plochy, které přijdou do styku s uživatelem,
jsou vyrobeny z dřevěných profilů, případně profily z materiálů na bázi dřeva, jako je
například HPL (vysokotlaký laminát). Zahraniční výrobci často používají hliníkové
konstrukce nebo konstrukce z nerezové oceli.
Doplňkovým materiálem je často tropické dřevo bez povrchové úpravy.
V našich podmínkách kostru tvoří jednoduchá svařovaná konstrukce, ocelový svařenec z oceli s jakostí S235JRH (1.0039) dle EN
10219-1, třídy 11 375, opatřený povrchovou
ochranou žárovým zinkem 90 µm a vrchní
ochranou vypalovací práškovou barvou 120 µm.
Návrh prvku městského mobiliáře pro seniory dává přednost konstrukci jednodušších
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NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

4 Řešení sedáku včetně možných zařizovacích předmětů

tvarů nejen z důvodu snadnější a levnější výroby, ale také z důvodu větší ochrany proti
vandalům. Základem je staticky správně navržená ocelová konstrukce, která zajistí velkou
stabilitu lavičky nebo sedáku. Materiál je navržen z ocelové konstrukce s ochranou žárovým zinkem minimálně 90 µm a následnou
vrchní ochranou vypalovací práškovou barvou
240 µm.
Části určené pro dotyk lidského těla, ať
už přímo, nebo nepřímo, jsou ideální z tuzemských nebo tropických dřevin. Na sedák
a opěrky je možné použít průmyslové profily
jako výše uvedený bambusový profil. Tuzemskou dřevinu (ideálně buk, dub, borovice) je
nutné opatřit ochranou proti dřevokazným
houbám, plísním nebo vodě například olejem a zvýšit tak její odolnost.
Veškerý spojovací materiál je z nerezové
oceli s jakostí 1.4057 / 431, třídy 17. Kotvení
na betonovou základnu a kotvení do betonu
je provedeno pomocí kotevních patek a chemických kotev.
Správným použitím materiálů, správným
navržením konstrukce a vhodným způsobem výroby dosáhneme splnění požadovaných vlastností, která je závislá na prostředí, kterému bude konstrukce a materiály
vystaveny.
Ideálními materiály pro městský mobiliář jsou materiály s dostatečnou pevností

34

a povrchovou stálostí, materiály na povrchu otěruvzdorné, s ochranou před UV paprsky, případně povrchy s relativně stálou
barevností.
Povrchovou úpravu musíme přizpůsobit
povětrnostním podmínkám v místě instalace městského mobiliáře. Povrchovou úpravu
provádíme jak u standardní svařované oceli
s jakostí S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1,
třídy 11 375, tak u nerezových dílců.
Na betonové konstrukce používáme betony
s objemovou hmotností větší než 800 kg/m3
a menší než 2 000 kg/m3.
Části určené pro dotyk lidského těla, ať
už přímo, nebo nepřímo, jsou ideální z tuzemských nebo tropických dřevin. Na sedák
a opěrky je možné použít průmyslové profily
jako výše uvedený bambusový profil. Na výrobu dřevěných dílců používáme borovici s povrchovou úpravou, dub, buk. Tuzemské dřeviny
je nutné ochránit proti dřevokazným houbám,
plísním nebo vodě vhodným prostředkem,
jako jsou například oleje, a zvýšit tak jeho
odolnost. Mimo náš mírný podnebný pás je
nutné použít tropické dřeviny, jako je jatoba
(původ Střední a Jižní Amerika) nebo massaranduba (původ severní část Jižní Ameriky,
jih Střední Ameriky). Tyto dřeviny mohou být
případně ošetřeny teakovým olejem.
Veškerý spojovací materiál je z nerezové
oceli s jakostí 1.4057 / 431, třídy 17. Kotvení

na betonovou základnu a kotvení do betonu je
provedeno pomocí kotevních patek a chemických kotev.

DISKUZE
V této práci je využíváno praktických zkušeností z navrhování, konstruování a výroby
městského mobiliáře a výrobků významných
evropských firem působících v této oblasti. V analýze jsou použity informace španělských firem, jako je firma Escofet, která od
roku 1886 působí v Barceloně a mimo jiné,
již od svého vzniku, se podílí na stavbě Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família. V současné době patří mezi nejkvalitnější
výrobce městského mobiliáře z betonu. Dále
podklady firmy SANTA&COLE, pro kterou
navrhují prvky městského mobiliáře nejlepší
evropští designéři za použití materiálů, jako
je dřevo a kov. K podmínkám tvorby městského mobiliáře pro použití v přímořském
prostředí je využito znalostí další španělské
firmy – GANDIA BLASCO. Další významnou
firmou je jedna z největších evropských firem
v produkci městského mobiliáře, česká firma
MMCITÉ, která vyniká konstrukcemi mobiliáře z ocelových profilů a dřeva.
Konstrukce používané na standardní městský mobiliář jsou navrhovány z kvalitních
materiálů se správně zvolenou povrchovou
úpravou. Doplňkové materiály jako dřevo je
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používáno správně s ohledem na klimatické
podmínky oblasti, kde bude instalováno. Porovnáním základních rozměrů sezení jsou
vhodně zvoleny rozměry pro vlastní sezení,
problémy nastávají při vlastním sedání a vlastním vstávání. Podle provedených výzkumů je
nutné upravit základní rozměry pro použití
seniorů.
Výše uvedené výsledky vychází z analýzy
výrobků špičkových firem ve svém oboru. Bohužel, je mnoho malých místních firem, které nedodržují základní požadavky na tvorbu
a výrobu prvků městského mobiliáře.
K výrobkům městského mobiliáře pro seniory je možné navrhnout a instalovat další podpůrné prvky, jako je například solární
panel pro zajištění osvětlení, možnosti nabití
přístrojů, jako je mobilní telefon nebo tablet. Ke zdroji elektrické energie je například
připojeno wifi a emergency point pro přivolání rychlé pomoci pro seniora. Nesmí chybět
pomocný stolek pro umístění telefonu nebo
tabletu. Dalším prvkem je například držák na
trekingové hole a držák na tašku.

ZÁVĚR
Standardní lavičku pro seniory je možné použít v oblastech mírného klimatu, které zahrnuje rozsáhlé území Evropy. Kostru tvoří
jednoduchá svařovaná konstrukce, ocelový
svařenec z oceli s jakostí S235JRH (1.0039)

dle EN 10219-1, třídy 11 375, opatřený povrchovou ochranou žárovým zinkem 90 µm a vrchní
ochranou vypalovací práškovou barvou 120 µm.
Konstrukce by měla být jednoduchá z důvodu
snadnější a levnější výroby. Staticky správně navržená ocelová konstrukce zajistí velkou stabilitu lavičky a odolnost vůči vandalům.
Části určené pro dotyk lidského těla, ať
už přímo, nebo nepřímo, jsou ideální z tuzemských nebo tropických dřevin. Na sedák
a opěrky je možné použít průmyslové profily
jako výše uvedený bambusový profil. Tuzemskou dřevinu (ideálně buk, dub, borovice) je
nutné opatřit ochranou proti dřevokazným
houbám, plísním nebo vodě například olejem
a zvýšit tak její odolnost.
Veškerý spojovací materiál je z nerezové
oceli s jakostí 1.4057 / 431, třídy 17. Kotvení
na betonovou základnu a kotvení do betonu je
provedeno pomocí kotevních patek a chemických kotev.
Z analýzy ergonomických faktorů vyplývá,
že je nutné upravit prvky městského mobiliáře pro seniory jejich rozměrové kapacitě, jejich tělesné stavbě, rozměrům postavy a končetin. Nesmí být opomenuto přizpůsobení
pohybovým stereotypům a tělesné zdatností
seniorů, která se s vyšším věkem mění.
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