
výška stávající úrovně asfaltové plochy uprostřed
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém:   BpV
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zahradní obrubník 50/200/1000
po obvodu 13,16m x 24,16m

beton C 12/15

Sloupek ochranné sítě
4900x60, 5900x60 po cca 3m.

Ochranná pevnostní síť do výšky +4,00m a +5,00m, oka 45x45mm, síla vlákna 5mm, uchycení
na napínací ocelová lanka tažena ve třech úrovních po celém obvodu, uchycení po cca 30cm
pomocí kotvících skob a v rozích upevněná pomocí vázacího lanka.

betonová dlažba 500/500/50
po obvodu 14,1m x 25,1m

PVC 300/1000

sloupek
4900/60-18ks
5900/60-8ks

Umělá tráva ve dvoubarevné kombinaci s výškou vlákna min.16mm, 100% polyetylén,
rovné vlákno, síla vlákna min.80µm,počet vpichů minimálně 79 800 na 1m2, hmotnost min. 2760gr/m2,
propustnost vody min. 6. 10-4 m/s, všechny spoje umělé trávy budou lepeny na 30cm pásky s lepidlem
po celé šíři pro dosažení větší pevnosti a delší životnosti, barva červený střed tenisu a zelené okolí,
včetně aplikace bílého křemičitého písku frakce 0,3-0,8mm, Lajnování pro  volejbal, nohejbal, streetball,
basketbal (včetně dvou košů), malou kopanou a házenou, včetně 2ks branek.

Podklad z drceného kameniva frakce 0-4mm, tloušťka po zhutnění 10mm
(plošná drenážní vrstva, kamenivo frakce 0/4 bude válcováno za mokra - rovinatost podkladu po hutnění
nesmí vykazovat větší nerovnot než 1 cm na ploše 350 m2, bude kontrolováno 4m latí, laserová příprava podloží)

Podklad z drceného kameniva frakce 4-8mm, tloušťka po zhutnění 20mm
kamenivo frakce 4/8 rovnoměrná aplikace + celoplošné válcování min. 20 Mpa, rovinatost podkladu po hutnění
nesmí vykazovat větší nerovnot než 1,5 cm na ploše 350 m2, bude kontrolováno 4m latí, laserová příprava podloží)

Podklad z drceného kameniva frakce 8-16mm, tloušťka po zhutnění 40mm
( plošná drenážní vrstva, kamenivo frakce 8-16 rovnoměrná aplikace + celoplošné válcování min. 25 MPa,
rovinatost podkladu po hutnění nesmí vykazovat větší nerovnost než 2 cm na ploše 350 m2, bude kontrolováno 4m latí,
 laserová příprava podloží)

Podklad z drceného kameniva frakce 16-32mm, tloušťka po zhutnění 70mm
(plošná drenážní vrstva, kamenivo frakce 16-32 rovnoměrná aplikace + celoplošné válcování min. 50 Mpa, rovinatost
podkladu po hutnění nesmí vykazovat větší nerovnost než 3,5 cm na ploše 350 m2, bude kontrolováno 4m latí,
laserová příprava podloží)

Podklad z drceného kameniva frakce 32-64mm, tloušťka po zhutnění 160mm
(plošná drenážní vrstva,kamenivo frakce 32-64 rovnoměrná aplikace + celoplošné válcování min. 50 Mpa, rovinatost
 podkladu po hutnění nesmí vykazovat větší nerovnost než 5 cm na ploše 350 m2, bude kontrolováno 4m latí,  laserová
příprava podloží)

Vstupní branka jednokřídlová 1000x2000 - 1ks
                         dvoukřídlová 2000 x 2000 - 1ks

Jen ochranná síť 45x45 - 320m2, bez dřevěných mantinelů
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