


Varianty přístupových cest do areálu kostela Nejsvětější Trojice v Kameničkách



V1   VARIANTA  č. 1 - Vybudování přístupové rampy 
š. 1500 mm o sklonu max 1:16 (6,25%) dle ČSN 734130

a) provedení vpravo od přístupového schodiště
- mezipodesta rampy cca 1m nad terénem vyžadujícíí provedení terénních úprav (svahování popř. pohledové konstrukce)
- nutný posun stávajícího schodiště o 1,35 s navýšením stávajícího počtu schodišťových stupňů
- úprava stávajícího přístupového chodníku 



b) provedení vlevo od přístupového schodiště
- mezipodesta rampy cca 0,5m pod terénem u ohradní zdi ( pravděpodobná úprava základů této zdi)
- méně výrazné terénní úpravy při provedení vpravo
- nutný posun stávajícího schodiště o 1,35 s navýšením stávajícího počtu schodišťových stupňů
- úprava stávajícího přístupového chodníku



c) provedení ramp po obou stranách přístupového schodiště
- cenově nákladná varianta



V2   VARIANTA  č. 2 - Vybudování přístupové rampy 
- š. 1500 mm o sklonu max 1:16 (6,25%) dle ČSN 734130
- provedení napojení na mlatový chodník od křížové cesty
- trasa prochází terénem s terénním průlehem, který zvyšuje nutnost provedení násypů popř. opěrných konstrukcí
- nutný posun stávajícího schodiště o 1,35 s navýšením stávajícího počtu schodišťových stupňů
- úprava stávajícího přístupového chodníku



V3   VARIANTA  č. 3 - Vybudování vstupu skrz ohradní zeď
- místo s navazujícím napojením na zpevněné plochy uvnitř areálu kostela
- nutné vybudování přístupového zpevněného chodníku
- dobrá dostupová vzdálenost od parkoviště a hlavního vstupu
- nevýhoda výškové nerovnosti terénu před a za ohradní zdí



V4   VARIANTA  č. 4 - Vybudování vstupu skrz ohradní zeď
- provedení v místě stávajícího poškození ohradní zdi ( trhliny)
- místo s navazujícím napojením na zpevněné plochy uvnitř areálu kostela
- přístup navazující na stávající zpevněné mlatové plochy parku mezi kostelem a farou
- není proveden zpevněný přístup od komunikace do parku, pouze travnatá plocha

nutné dobudování přístupového zpevněného chodníku
- delší dostupová vzdálenost od parkoviště a hlavního vstupu

V4



V5   VARIANTA  č. 5 - Vybudování vstupu skrz ohradní zeď
- v blízkosti bývalé márnice, místo bez navazujícím napojením na zpevněné plochy uvnitř areálu kostela (nutné nové

napojení na stávající zpevněné plochy)
- přístup navazující na stávající zpevněné mlatové plochy okruhu křížové cesty
- dlouhá dostupová vzdálenost od hlavního vstupu
- nutné kácení dřevin (1ks)

V5



530 (V6)

V6   VARIANTA  č. 6 - Rekonstrukce stávajícího schodiště
- provedení s více stupni - nyní 6 schodů. návrh 7 ( pohodlnější pro starší lidi)
- úprava chodníku před schodištěm - rozšíření

1350 (V1, V2)

Posunutí variant V1, V2, V6 nového schodiště od původního



V1, V2 – posunutí nového schodiště od současného o cca 135 cm
V6 – posunutí nového schodiště od současného o cca 53 cm






