
 
CIVIL DEFENSE+CRITICAL+MILITARY 

02.02.MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRA 
                                                  02.02. FLOWER BOX HEAVY 
 

 

Bezpečnostní mobilní bariéra je certifikovaný prvek Vojenským výzkumným ústavem a 
ČVUT Praha.  
Prvek je určený k umístění na pozemních komunikacích, parkovištích, náměstích, chodnících 
a jiných místech sloužící k zabránění vjezdu do ohraničeného prostoru. 
K nim patří i antiteroristické bariéry, jejichž cílem je zabránění vjezdu, respektive zastavení 
vozidla, a to i za cenu jeho vážného poškození, které znemožní další pohyb vozidla.  
 
Varianta A – trvalá instalace. 
 Produkt se skládá ze dvou částí:  
1. Květinového boxu 
2. Dlouhé upevňovací desky obdélníkového tvaru. 
 
Varianta B. odnímatelná instalovaná  
 Skládá se ze tří prvků:  
1. Odnímatelný Květinový box,  
2. Odnímatelná Krátká upevňovací deska,  
3. Trvale instalovaná Základová kotvící deska.  
V případě deinstalace obou odnímatelných částí je otvor opatřen pojezdovým krytem. 
 



 
ROZMĚRY BEZPEČNOSTNÍHO PRVKU: 
 
1/Bezpečnostní bariéra  

Šířka: 0,8m, Délka: 2,5m, Výška: 1,05m, Hmotnost: 2,8 t 

2/Kotvící deska: 

Šířka. 1,8m, Výška: 1,2m Hloubka podzemního zapuštění: 0,9m, Hmotnost:1,2 t 

3/Aretační mezikus: 

Plech z konstrukčních oceli se zvýšenou odolností  

4/Základová deska: 

Šířka: 1,2m, délka. 2,6 m 

 

 

 

Rozměry základové kotvicí deska a upevňovací desky, jsou vždy stanoveny individuálně, velikost stran 
se volí podle závislosti na kvalitě podloží, jeho geomechanických vlastnostech a potřebné hloubce 
uložení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESING OBLOŽENÍ MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY 
Varianty úprav obložení: 
Dílce obložení jsou po obvodu k produktu kotvena šroubovými spoji s použití základové, 
tvarově uzpůsobené pásové oceli. 
 
 

 
 

OBLOŽENÍ

upravený a natřený betonový povrch lavičky ochranným nátěrem šedá

terakota

WOOD iroko

modřín

palisandr

smrk

TWPC* kompozitní plast, dřevoplast, dřevokompozit grafit

hnědá

šedá

tmavě šedý obklad se strukturou betonu a tvarem diamantu bílá, šedá, černá

imitace stařého dřeva hnědá

pískovec

černá břidlice

Beton

Přírodní kámen

kamenné obklady z betonu  a obklady z přírodního kámene 

*THERMOWOOD PLASTIC COMPOSITE - směs tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood a plastu. 
Hlavní složkou kompozitního materiálu jsou dřevěné piliny ze dřeva ThermoWood, které jsou vedlejším 
produktem při jeho zpracování a další složkou jsou plastické polymery vysoké kvality.

BARVAVARIANTA

STONE

dle požadavku zákazníka

BASIC


