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Městský mobiliář je souhrnné označení pro lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, 
zastávkové přístřešky, zahrazovací sloupky, šipkové systémy, stromové mříže, nádoby  na zeleň a další prvky 
ve veřejném prostoru, které zkvalitňují městské a obecní veřejné prostory. Je specifický zejména anonymitou 
svého uživatele a běžným produktem, který svými vlastnostmi oslovuje zákazníky (nejčastěji města). Finální 
design odráží zvolené technologie a stanovená kritéria.Při výrobě městského mobiliáře se uplatňují zejména 
technologie zpracování kovu, dřev a betonu. V menším měřítku se využívá zpracování plastu a kamene, 
zejména pro doplňkové a dekorační prvky. Spojujícím prvkem návrhů je tvar do písmene P odvozeného 
z názvu města a vybraný materiál.



Ve veřejném prostranství jsou parkové lavičky 
základním prvkem městského mobiliáře. Jsou 
vhodným místem pro odpočinek i posezení 
s přáteli. Existuje několik konstrukčních variant. 
Konstrukce lavičky je založena na odlitku 
písmene P z nerezové oceli. Odlitek má v boku 
prostor pro nasazení prken a je ukotven v zemi. 
Prkna jsou dále upevněna pomocí konfirmátů se 
zapuštěnou hlavou, které jsou z bezpečnostních 
důvodů opatřeny krytkou. Hlava konfirmátů 
nevybočuje z lavičky, ale končí souběžně 
s povrchem oceli. Prvek lavičky bez opěradla je 
možné užívat jak k příčnému (klasickému) tak 
podélnému sezení. Maximálně mohou tento 
prvek používat tři sedící osoby.

LAVIČKA
S OPĚRADLEM

LAVIČKA
BEZ OPĚRADLA



ZÁVĚSNÝ
ODPADKOVÝ KOŠ

Závěsný odpadkový 
koš je také opatřen 
dvěma rozdělenými 
prostory určenými 
pro třídění. Je to 
celek utvořený 
pomocí ohýbání 
plechu s tloušťkou 
1 cm.

KAPACITNÍ
ODPADKOVÝ KOŠ
KAPACITNÍ

Kapacitní odpadkový koš je 
rozdělen na tři základní 
části za účelem třídění 
plastů, papíru a smíšeného 
odpadu. Slouží k podnícení 
obyvatelů města, aby byli 
ohleduplnější k životnímu 
prostředí. Označení 
ke třídění je rozlišeno 
pomocí  barevných 
plastových vaniček, které 
by se  do volných prostorů 
vkládaly.

STOJAN 
NA KOLA

Stojany na kola patří 
k dopravním prvkům 
sloužících pro 
bezpečné uschování 
kol ve městě. Díky 
stoupající oblibě 
cyklistiky se opěrné 
systémy pro kola 
stávají důležitým 
prvkem veřejného 
prostoru.


