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DATUM

11/2021

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1

B.1

Identifikační údaje

Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

A.1.1 údaje o stavbě
a) název stavby,
DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, BĚSTVINA
b) místo stavby (adresa,čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
p. č.

78/2

Obec Běstvina

k.ú. Běstvina

c) předmět dokumentace
Jedná se o novou stavbu jednotlivých prvků - Celkově se jedná o jednotlivé prvky mobiliáře. Workoutový prvek,
fitness prvky, dětské prvky, prvky mobiliáře, zpevněné plochy. Vzhledem k osazení prvků na pozemku orné půdy
je potřeba rozdělit předmětný pozemek a určit ho jako sportoviště a rekreační plochu.
A.1.2 údaje o stavebníkovi
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Obec Běstvina
IČO 00269841
Běstvina 29
538 45 Běstvina
A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Řešené území se nachází v lokalitě, kde se dle studie plánuje větší volnočasový park. Katastrální území
Běstvina. Území se nachází západně od stávajícího zámeckého parku. Severně od zájmové lokality se na
shodné parcele nachází multifunkční hřiště, které v době realizace této PD nebylo zanesené v KN. Pozemek,
na kterém se umisťují nové prvky, je nyní dle UP veden jako plocha pro hřiště. Nyní je pouze zatravněný.
Jedná se o téměř rovinaté zatravněné území. Nově se navrhují samostatné herní prvky (vedené jako mobiliář)
a zpevněné plochy.
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Jedná se o umístění jednotlivých prvků mobiliáře a zpevněné plochy. Prvky budou sloužit k aktivnímu a
pasivnímu odpočinku a hraní dětí. Cílová skupina se odhaduje na 8-15 let. Hřiště pro mladší děti bude v
budoucnu provedeno v blízkosti jako samostatná investiční akce. To se slučuje s využitím pozemku - občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, sportoviště a rekreační plocha.
Z9 - lokalita je určena pro výhledové přemístění hřiště. Vzheldem k tomu, že osazujeme jednotlivé herní prvky,
jedná se o dětské hřiště.
Podmínka: v rámci plochy kromě staveb příslušenství hřiště nebudou umisťovány žádné jiné stavby, stavby
tvořící příslušenství hřiště (šatny a jiné zázemí) budou realizovány takovou technologií, aby byly mobilní nebo
demontovatelné, s minimalizací základových konstrukcí (máme minimalizované základové konstrukce), bude
respektována osa zámeckého parku a její pokračování v krajině bude ponecháno volné (v ose nejsou prvky
umístěny). Respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN, VTL plynovodu a lesa (prvky jsou umístěny
mimo OP těchto vedení). Navrhovaný záměr je přípustný.
c) informace o vydaních rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Výjimky nebyly žádány ani vydány.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3
500 02 Hradec Králové
IČ: 28806123
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jeho autorizace,
Ing. Martin Fátor, ČKAIT 0602694, IP00
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
Ing. Martin Fátor
A.2

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude vystavěna jako celek. Jedná se o osazení jednotlivých prvků a provedení zpevněných ploch
A.3

Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa zájmového území (www.cuzk.cz)
- platný územní plán zájmového území
- požadavky investora
- studie předmětné lokality
- platné zákony, vyhlášky a normy

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části.
Dle územního plánu je třeba opatřit si stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vzhledem k blízkosti lokalit EVL.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.,
Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto průzkumy realizovány.
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Pozemek není zvláštně chráněn podle jiných právních předpisů. Nachází se v zemědělském půdním fondu. Dále se
nachází v blízkosti lokality Natura 2000.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Pozemek neleží v poddolovaném ani záplavovém území.

Jedná se o stavbu trvalou.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
O výjimky nebylo žádáno.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Umístění prvků nemá vliv na okolní stavby a pozemky a okolí není teba nijak chránit, neboť se umisťuje v ploše
sportoviště a rekreační plochy. Odtokové poměry v okolí nebudou měněny.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Podmínky dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. V případě, že budou určeny nějaké
podmínky, bude upravena příslušná část dokumentace, pokud již nebyly podmínky splněny.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nevznikají.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa,
Prvky se nacházejí na pozemku pod ochranou zemědělského půdního fondu - orná půda.
Nedávno se poblíž navrhovaných prvků realizovalo multifunkční hřiště, které v současné době není zanesené v
katastru nemovitostí. Projektant předpokládá, že vyňata ze ZPF bude pouze plocha pod tímto hřištěm.
Proto je potřeba pozemek pod jednotlivými prvky vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Navrhuje se vynětí
celkem
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě),
Pozemek není třeba napojovat na technickou infrastrukturu. Dopravně je pozemek napojen na komunikace v obci.
Prvky neslouží imobilním osobám.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Vzhledem k absenci geodetického zaměření pozemku je uvažováno, že jsou prvky osazeny na vodorovné ploše.
Případně terénní úpravy nejsou započítány v rozpočtu stavby. Pokud nějaké vzniknou, bude se jednat o drobné
zemní práce, které nevyžadují ohlášení a povolení stavby.
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
p. č.

78/2

Obec Běstvina

k.ú. Běstvina

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Ochranné ani bezpečnostní pásmo stavbou nevzniká.
B.2
Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Jedná se o umístění jednotlivých prvků, tedy prvků mobiliáře.

Stavba bude chráněna dle platné legislativy a norem (pravidelná údržba, revize atd.) tak, aby nemohlo
dojít k úrazu či usmrcení osob či zvířat, ke zkrácení životnosti prvků či jejich poškození.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Jedná se o jednotlivé hermí prvky bez zastavěné plochy, obestavěného prostoru apod.
Celkem bude instalováno:
- 2 herní prvky (pyramida a stezka dovednosti)
- 1 workout prvek
- 3 fitness prvky (běžec, kyvadlo, lavička)
- 5 prvků mobiliáře (stojan, 3 lavičky, odpadkový koš)
- 1 cedule s návodem a bezpečnostními informacemi
Prvky budou instalovány v ploše cca 500m 2.
Pod lanovou pyramidou bude provedena štěrková dopadová plocha na geotextilii, která bude
ohraničena obrubníkem. Celkem 85m 2 kačírku a 33m zahradního obrubníku do betonu.
Pod fitness prvky běžec a kyvadlo budou provedeny zatravňovací desky kotvené do zeminy. Celkem se
jedná o 2x13m 2 zatravňovacích desek, celkem tedy 26m 2.
Změna využití území z orné půdy na plochu sportoviště a rekreační plochy se týká 690m 2
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,
Žádný z prvků nespotřebovává žádná média ani hmoty. Dešťová voda bude zasakovaná povrchovým
vsakem na pozemku - nemění se. Komunální odpad bude likvidován stávajícím způsobem (budou
využívány stávající nádoby na odpad v areálu, následně v souladu s odpadovým hospodářstvím obce).
Množství odpadu bude drobně navýšeno - o cca 20 kg směsného odpadu za týden, mimo zimní
období. PENB nebyl zpracováván - prvky nespotřebovávají žádnou energii.
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b) účel užívání stavby,
Jedná se o jednotlivé herní prvky, které budou sloužit pro veřejnost. Cílová skupina se předpokládají děti ve věku 815 let. Rodiče mohou své děti dozorovat z přilehlých laviček.

ZPRÁVA
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Č. VÝKRESU

A+B

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Stavba bude realizovaná v jedné etapě během cca 4 měsíců za předpokladu vhodných klimatických podmínek
(teplota nad bodem mrazu, nepromrzlá zemina, suchý terén - dle montážních postupů).
j) orientační náklady stavby
Stavba stojí cca 1 mil. Kč. Přesné náklady stavby budou určeny výběrovým řízením.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná se o umístění jednotlivých prvků, tedy prvků mobiliáře. Vše bude umístěno na pozemku p.č. 78/2 k.ú.
Běstvina.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Jedná se o jednotlivé prvky mobiliáře a oplocení, bez požadavků na hygienické zázemí. Žádné
pracovní místo není tímto projektem navrženo. Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou je
irelevantní. Vibrace a prašnost nevznikají. Hluk vytvářející osoby na hřišti bude na takové úrovni, že
nebudou ovlivněny sousední objekty nad přípustnou mez.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Irelevantní
B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

Nebude napojeno
B.4

Dopravní řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Kovové prvky budou vícebarevné s prvky nerezu. Plasty budou celoprobarvené. Lana přírodní.
Tvarově hřiště odpovídá jednotlivým prvkům. Ty jsou popsány dále.
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jendotlivé prvky jsou umístěny v souladu se studií poskytnutou stavebníkem. Budou tedy umístěny jižně od
stávajícího multifunkčního hřiště, vedle komunikace. Prvky budou umístěny na východní straně pozemku 78/2 k.ú.
Běstvina, ve směru severojižním zhruba uprostřed délky pozemku. Jejich umístění nebude bránit pohledu na zámek
stávajícím průzorem.
Jednotlivé prvky budou vzdáleností oddělené od hřiště pro mladší děti.
Jednotlivé prvky budou volně přístupné, nejsou oplocené.

Jednotlivé prvky jsou napojeny na areálové komunikace pro pěší. Stavba není přístupná pro imobilní
osoby. Doprava v klidu není navýšena - jednotlivé prvky jsou určeny primárně pro obyvatele obce, kteří
budou docházet na hřiště pěšky, případně na kole. Kola mohou být odložena v navrženém stojanu.
B.5

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po realizaci hřiště bude stržená ornice rozprostřena po okolí místa stavby k jejímu zarovnání.
Rozpočtem se předpokládá uložení ornice na ploše k tomu určené, vlastní rozprostření bude v režii
obce. Ornice tedy nebude odvezena z pozemku. Okolí stavby bude ozeleněno travní směsí.
B.6

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jednotlivé prvky nejsou určeny pro imobilní osoby.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Jednotlivé prvky musí mít vstupní revizi, dále pak pravidelnou revizi. Nezletilé osoby musí být pod nepřetržitým
dohledem dospělých osob. Děti musí být hlídány, aby nemohly volně procházet z dětského hřiště na jiné části areálu.
Toto hřiště je určeno starším dětem (cca 8-15 let). Více požadavků na bezpečnost při užívání stavby bude určeno
provozním řádem, který bude umístěn na viditelném místě v místě osazení jednotlivých prvků.
B.2.6 Základní technický popis staveb
Vlastní popis jednotlivých prvků je uveden v části D této dokumentace.
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Jedná se o osazení jednotlivých prvků mobiliáře. Únik na volné prostranství. Bez požadavku na PBŘ.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Irelevantní

Provozem stavby vzniká z výše uvedeného pouze hluk z osob užívajících hřiště. Ten nebude nad mez
přípustnou.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Nevzniká požadavek na kácení jakýchkoliv dřevin. Stávající dřeviny v okolí nebudou poškozeny. V
místě stavby se nenachází žádné projektantovi známé rostliny či živočichové, které by bylo třeba
výrazně chránit. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou výrazně narušeny.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Předmětný záměr se nenachází v území Natura 2000. Ta se ovšem nachází v blízkosti. Je třeba opatřit
si stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vzhledem k blízkosti lokalit
EVL.
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
Není
e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Nespadá, nebylo vydáno.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Nevznikají.
Vzhledem k pohybu dětí po a v okolí hřiště projektant zakazuje provedení zpevněné komunikace v blízkosti hřiště
bez dalších opatření na tomto hřišti (např. oplocení apod.). V případě jakýchkoli změn v území s dopadem na dětské
hřitě bude kontaktován projektant, který určí další postup.
B.7

Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude sloužit pro ochranu obyvatelstva.
B.8

Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude vyžadovat elektrickou energii a vodu. Dodávky těchto energií budou vyřešeny během výběru
zhotovitele. Předpokládá se využití elektrocentrály a dovozu vody ve vlastních nádobách zhotovitelem.
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude oploceno po čas výstavby dodavatelem plotem vysokým alespoň 1,8m. Asanace, demolice ani
kácení dřevin není navrženo.
c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Staveniště bude vyřešeno na pozemcích stavebníka.
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Výstavbou nebudou narušeny bezbariérové trasy.
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bude stržena ornice pod plochou s kačírmek. Jedná se o 85 m 2 ornice o mocnosti cca 0,3 m, celkem 26 m 3 ornice.
Ta bude dodavatelem uložena na hromadě vedle vlastní stavby. Ornice bude stavebníkem využita po sportovním
areálu k vyrovnání terénu a dalším terénním úpravám nevyžadujícím umístění ani povolení. Chybějící ornice bude
nahrazena kačírkem, který bude tvořit dopadovou plochu.
B.9

Celkové vodohospodářké řešení

Nejedná se o vodohospodářskou stavbu.
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ZÁKRES DO STUDIE LOKALITY
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C.2

KATASTRÁLNÍ A KOORDINAČNÍ SITUACE
K.Ú. BĚSTVINA
1 - STOJAN NA 5 KOL
2 - LAVIČKA K ZABETONOVÁNÍ
3 - LANOVÁ PYRAMIDA
4 - STREET WORKOUTOVÁ SESTAVA
5 - STEZKA DOVEDNOSTI
6 - ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

78/21
78/2

78/21

23,00

P1

5
10

MÍSTO PRO ULOŽENÍ ORNICE

89

30,00

HRANICE OP - PLYN

5

8

3
3
4

P3

4

78/10

P2

10
2
1 1

POSILOVACÍ STROJE
7 - BĚŽEC
8 - KYVADLO
9 - LAVIČKA
10 - INFO TABULE + PROVOZNÍ ŘÁD
HRANICE PARCELY DLE KN

58

2
6
2

Č. PARCELY DLE KN
VŠE K.Ú. BĚSTVINA
NAVRŽENÉ PRVKY A JEJICH DOPADOVÉ PLOCHY

9 2

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

7

ZATRAVŇOVACÍ DOPADOVÁ DESKA KOTVENÁ DO ZEMĚ
VČ. POTŘEBNÉHO VYROVNÁNÍ ZEMINY, CELKEM 26m 2

7

KAČÍREK, 85m 2 - SKLADBA DLE POPISU U PRVKU
ZAROVNÁNÍ ORNICE, OZELENĚNÍ PO REALIZACI TRAVNÍ
SMĚSÍ, VÁLCOVÁNÍ, ZÁLIVKA, PRVNÍ SEČENÍ, CELKEM 150 m 2

P4

SOUŘADNICE
OZN.

69/7

Souřadnice X

Souřadnice Y

1

-663 133 120 -1 081 489 820

2

-663 134 232 -1 081 499 325

3

-663 147 423 -1 081 499 255

4

-663 149 536 -1 081 510 101

5

-663 145 113 -1 081 488 367

7

-663 139 554 -1 081 507 000

8

-689 371 829 -1 088 449 751

9

-663 138 834 -1 081 498 435

10

-689 368 271 -1 088 445 903

P1

-689 360 763 -1 088 443 382

P2

-689 383 601 -1 088 440 689

P3

-689 387 115 -1 088 470 486

P4

-689 364 277 -1 088 473 179
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11/2021
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C.3

POPIS PRVKŮ I
PRVEK 1 - STOJAN NA KOLA

PRVEK 3 - LANOVÁ PYRAMIDA

Popis prvku:
- Stojan na kola z konstrukční oceli
- komplet pozinkované
- kotveno na betonové patky
- pro 5 kol
- rozměry přibližně 1,35 x 0,35 x 0,25m
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - trávník

PRVEK 2 - LAVIČKA K ZABETONOVÁNÍ (3ks)

Popis prvku:
- lanová pyramida s 8 napínacími zámky
- nosný sloup z konstrukční oceli pr. 160mm, pozinkovaný
- kotven do betonové patky
- lana "Herkules" (16mm lana z PP s vnitřním ocelovým jádrem)
- lana spojována plastovými spoji
- napínací zámky nerezové
- veškerý spojovací materiál nerezový
- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1, 11
- rozměry přibližně 7,4 x 7,4 x 5 m
- výška pádu 1,0 m
- nosnost cca 5,3 t
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 postačuje trávník
- zde navržen kačírek 2/8mm tl. 300 mm
- certifikován pro dětská hřiště
- podklad - geotextilie 300 g/m2
- strhnout ornici ve výšce 300 mm

POZNÁMKA
Popis prvku:

- smrková lavička s ocelovými pozinkovanými stojany
- sedáky - impregnované, 3x lakované lazurou splňující EN 71/3
- stojany - konstrukční ocel (40x40 mm), pozinkované
- na betonových patkách
- spojovací materiál - nerez
- rozměry přibližně 1,6 x 0,35 x 0,45 m
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - trávník

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST HŘIŠTĚ URČÍ INVESTOR PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE
- PRVKY BUDOU MÍT CERTIFIKÁT SHODY S ČSN EN 1176-1
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POPIS PRVKŮ II
PRVEK 4 - STREET WORKOUTOVÁ SESTAVA

PRVEK 5 - STEZKA DOVEDNOSTI

Popis prvku:

Popis prvku:

- street workoutová sestava:
- 3x hrazda
- 2x ručkovadlo
- bradla
- nosná konstrukce z pozinkované konstrukční oceli (100 x 100 x 3 mm)
- vypalovaná barva Komaxit, barva oranžová
- kotveno na betonové patky pomocí pozink. kotev
- další kovové prvky - upravené pozinkováním + komaxit
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 4,95 x 2,55 x 2,51 m
- výška pádu 1,5m
- nosnost cca 450 kg
- max 6 uživatelů
- certifikát shody s normou ČSN EN 16630
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - tráva

- stezka dovednosti:
- ručkovadlo
- kladina
- síť
- 4x podesta
- 3x lanové kruhy
- lano
- nosná konstrukce z pozinkované konstrukční oceli (100 x 100 x 3 mm)
- vypalovaná barva Komaxit, barva modrá
- kotveno na betonové patky pomocí pozink. kotev
- lana "Herkules" (16mm lana z PP s vnitřním ocelovým jádrem)
- lana spojována plastovými spoji
- podesty vyrobeny z voděodolné překličky pro venkovní prostředí
- další kovové prvky - upravené pozinkováním + komaxit
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 3,8 x 3,7 x 2,26 m
- výška pádu 1,0m
- nosnost cca 400 kg
- max 8 uživatelů
- certifikát shody s normou ČSN EN 1176 - 1,11
- dopadová plocha dle EN 1177 - trávník

POZNÁMKA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST HŘIŠTĚ URČÍ INVESTOR PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE
- PRVKY BUDOU MÍT CERTIFIKÁT SHODY S ČSN EN 1176-1
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POPIS PRVKŮ III
PRVEK 6 - ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU

PRVEK 8 - FITNESS PRVEK KYVADLO

Popis prvku:
- odpadkový koš 65l se stříškou
- vybaven vyjímatelnou vložkou
- koš vyroben ze smrkového dřeva
- impregnované, 3x lakované lazurou splňující EN 71/3
- kotveno do betonové patky
- kovový rám a vložka z pozinkované oceli
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 0,4 x 0,4 x 1,0 m
- výška pádu 0m

Popis prvku:

PRVEK 7 - FITNESS PRVEK BĚŽEC

- fitness prvek
- barva limetková
- rukojeti - ocelové pozinkované, práškově lakované Komaxit
- u země montážní příruba
- rám a běhoun z práškově lakovaného plechu
- pohyblivé spoje - valivá ložiska
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 0,94 x 0,82 x 1,55 m
- výška pádu 2,0m
- nosnost 140 kg
- max 1 uživatel
- certifikát shody s ČSN EN 16630:2016
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - zatravňovací deska - 13m 2

POZNÁMKA
Popis prvku:
- fitness prvek
- rukojeti - ocelové pozinkované, práškově lakované Komaxit
- u země montážní příruba
- rám a běhoun z práškově lakovaného plechu
- pohyblivé spoje - valivá ložiska
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 1,02 x 0,5 x 1,41 m
- výška pádu 2,0m
- nosnost 140 kg
- max 1 uživatel
- certifikát shody s ČSN EN 16630:2016
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - zatravňovací deska, 13m 2

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST HŘIŠTĚ URČÍ INVESTOR PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE
- PRVKY BUDOU MÍT CERTIFIKÁT SHODY S ČSN EN 1176-1
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POPIS PRVKŮ IV
PRVEK 9 - FITNESS PRVEK LAVIČKA

ZATRAVŇOVACÍ DESKA

Popis prvku:
Popis prvku:
- fitness prvek
- rám - ocelový pozinkovaný, práškově lakovaný Komaxit
- u země montážní příruba
- rám a běhoun z práškově lakovaného plechu
- spojovací materiál nerez
- rozměry přibližně 1,71 x 1,71 x 1,25 m
- výška pádu 1,0m
- nosnost 120 kg
- max 1 uživatel
- certifikát shody s ČSN EN 16630:2016
- dopadová plocha dle ČSN EN 16630 - tráva

PRVEK 10 - INFORMAČNÍ TABULE K WORKOUTU + PROVOZNÍ ŘÁD

Popis prvku:
- informační tabule s návodem na cvičení a provozním řádem
- konstrukce z oceli 60x60x3 mm, pozinkované
- betonové patky
- tabule z PVC
- výška volného pádu 0m
- rozměry přibližně 1,3x0,1x1,9 m
- dopadová plocha - trávník

- desky z recyklovaného plastu
- spojeny zámky
- podloženy plastovou sítí
- okraje se zajistí kolíčky a přihrnou drnem
- protiskluzné, UV odolné
- výška volného pádu do 3m
- celkem 26m 2

KAČÍRKOVÉ PLOCHY
- dopadová plocha z kačírku
- povrch do výšky pádu 2m
- kačírek 2/8mm tl. 300 mm
- certifikován pro dětská hřiště
- podklad - geotextilie 300 g/m2
- strhnout ornici ve výšce 300 mm
- ornice bude uložena k pozdějšímu využití investorem na ploše projektem k tomu určené
- stavebník ornici do 1 roka využije na předmětném pozemku k zarovnání terénu
- dopadová plocha z kačírku bude obehnána zahradním betonovým obrubníkem ABO 19-10 v barvě přírodní
- obrubník osazen do bet. lože C20/25 nXF3 s opěrou
- celkem 85 m 2 dopadové plochy a 33 m obrubníku
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VIZUALIZACE HŘIŠTĚ

POZNÁMKA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST HŘIŠTĚ URČÍ INVESTOR PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE
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