Participativní rozpočet
Formulář zadání projektu
1. Název
2. Umístění
3. Účel a přínosy

Workoutové hřiště
Moravská Třebová 698806 parcela č. 1762
Rozvoj volnočasových aktivit ve městě
Původní stav:
Chybějící možnost posilování s vlastní vahou na kvalitním
odborném hřišti.

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo
účelnosti realizace
Nový stav:
Rozšíření sportovního vyžití ve městě
mládežnického věku, až po seniorský věk.

5. Předpokládané termíny

Datum
zahájení
Materiál

Červen 2020

Datum
ukončení

pro

občany

od

Červenec 2020
Cena v Kč

6. Předpokládané celkové náklady

Celkem:
7. Vyvolané provozní náklady
8. Kontaktní údaje předkladatele návrhu
zadání

9. Návrh zadání zpracoval

Ročně

413.200,- Kč bez DPH
0 po dobu tří
Po dobu
let
udržitelnosti

jméno / firma

10.000,- kč/ročně

Jaroslav Matuška

adresa

Holandská 2, Moravská Třebová, 571 01

IČO

Telefon:+420
775348621

e- mail:
jarda24.m@gmail.
com

jméno a příjmení

datum

podpis

Přílohy:
 cenový rozpad výstavby samotného hřiště
 cenový rozpad zemních prací
 grafické zpracování hřiště ve 3D
 výkresovou dokumentaci hřiště
 usazení hřiště v prostoru areálu knížecí louka
 usazení hřiště v rámci katastrální mapy

ve 3D

Evropská Training s.r.o.
Jirásková 96
751 01 Tovačov
Česká republika
IČO: 28600151 | DIČ: CZ28600151
Identifikátor dátové schránky: hrsxqxh
Bankové spojení: 7078699001 / 5500
Raiffeisenbank
Firma Evropská Training s.r.o. je zapsána v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ostravě, spisová značka C 44270.

CENOVÁ NABÍDKA PRO město Moravská Třebová
Zadávateľ:

...

Sídlo:

...

Cenová nabídka zpracována společností Evropská Training s.r.o.,
výhradním distributorem renomované značky venkovních workoutových hřišť,
fitness vybavení a konstrukcí FP-Production.
Zpracované dne 13. 2.

2020

Nabídka je platná do 30. 3.

2020

Připravil Mgr. Michal Pietrak

„Rád se ujmu agendy spojené s projektem
Vášeho města a v rámci přátelského a
nezávazného rozhovoru Vám zajistím kalkulaci
a další poradenskou činnost. V případě Vašich
dotazů mě prosím neváhajte kontaktovať.“
Mgr. Michal Pietrak
Sales manager spoločnosti Evropská Training s.r.o.
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PRVEK: WORKOUT SESTAVA A TRÉNIKOVÁ STANICE
Cílová skupina hřiště
Využití pro široké spektrum uživatelů bez omezení věkové hranice. Venkovní workout hřiště je navrženo tak, aby
sloužilo nejen pro mládež či trénink sportovních klubů, ale také pro muže a ženy středního věku. Dále pak také pro
aktivní skupinu seniorů jako místo k protažení či aktivního odpočinku.
Hřiště je navrženo jako venkovní tělocvična poskytující komplexní a multifunkční workout zázemí pro rozvoj
silových, obratnostních a rychlostních dovedností. Celé hřiště umožňuje přirozené cvičení kondičního posilování –
kalistheniku, dále pak posilování, strečink, protažení a aktivní odpočinek, který pozitivně odbourává
nahromaděný stres. Cvičenci jsou vedeni pomocí našeho cvičebního rádce, který je součástí této nabídky.
Venkovní hřiště pomáhá aktivně rozvíjet podvědomí o zdravém životním stylu a snižuje pravděpodobnost
špatných životních návyků.
Velikost hřiště zajišťuje prostor pro cvičení nejen jednotlivce, ale také skupiny nad 20 lidí najednou při
komfortním cvičení všech osob. Pevnost a kvalita zpracování celého hřiště zajišťuje odolnost nejen
vůči maximálnímu zatížení cvičenci, ale i nezničitelnost před vandaly.
Celé venkovní hřiště splňuje normu ČSN16 630, (ČSN EN 957, ČSN EN 1176).
Hřiště je zkonstruováno tak, aby zajistilo široký tréninkový potencionál pro jakoukoliv cílovou skupinu. Cvičení je
možno sestavit jako kruhový trénink, skupinové posilování, rozvoj silových, obratnostních schopností, ale také jako
prostor k uskutečnění soutěží jednotlivců i skupin.
Součástí všech našich hřišť je návod na demontáž, návod k použití a provozní řád se seznamem doporučených
cviků pro kompletní zacvičení všech svalových partií. Samozřejmostí je garanční servis.
Záruka na funkčnost hřiště je 36 měsícůod předání hřiště objednateli.
Záruka na korozi jednotlivých prvků je 36 měsíců od předání hřiště objednateli.

Hřiště bylo navrženo dle těchto kritérií
✓ cílová skupina (všechny věkové kategorie, muži i ženy)
✓ aktivní rozvoj silových a obratnostních dovedností.
✓ předpokládaný počet současně cvičících (nad 20 cvičenců)
✓ anti-vandalistické a bezúdržbové zpracování
✓ komplexní ́ rozvoj všech svalových skupin a formování postavy
✓ hřiště o celkovém počtu 20 stanovišť
✓ využitelnost pro individuální ́ i skupinový organizovaný či volný trénink
✓ variabilita hřiště, možnosti změn, doplnění vybavení
✓ využitelnost pro neorganizované cvičení veřejnosti
✓ splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů

+420 724 366 449

pietrak@fp-academy.com

www.fp-academy.com

+420 724 366 449

pietrak@fp-academy.com

www.fp-academy.com

+420 724 366 449

pietrak@fp-academy.com

www.fp-academy.com

PARAMETRY PRODUKTU



•
•

•
•
•
•
•


venkovní street workout, fitness hřiště
zvyšování fyzické kondice, posilování, protahování
výroba – Česká republika
výrobce – FP-Production s.r.o., Jiráskova 96, 751 01 Tovačov
záruka 36 měsíců na konstrukční prvky

Barevnost: dle přání zadavatele z výběru barevné palety RAL
Síla stojných nohou: 3 mm, šířka stojných nohou 80x80
Šířka všech použitých hrazd: 33 mm
Povrchová úprava: outdoor komaxit s příměsí zinku
Počet stanovišť: až 25
Splňující normu: EN 16 630 a CSN EN 1176

Doba dodání a montáž:
5 týdnů od objednání
3 osoby, 12 hodin

Celkový počet cvičebních míst: 25 cvičebních prvků
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+420 724 366 449

pietrak@fp-academy.com

www.fp-academy.com

SPECIFIKACE DOPADOVÉ PLOCHY
Dopadová plocha: dopadová plocha je pro workoutové hřiště navrhovaná jako litý "EPDM"
ručně kladena na betonovou desku podle příslušné normy ČSN EN 166 30. Kritická výška
pádu dané konstrukce je určena na max: 2,4m. Pro fitness stroje je navrhovaná dopadová
plocha zatravněná plocha - rostly terén podle příslušné normy ČSN EN 1176. Obrubníky
jsou navrhovány jako betonové o rozměrech: 200 / 1000mm a tloušťky 50mm, alt. 200 /
500mm a tloušťky 50mm, kladené do základových pásů.

VRSTVY dopadová plocha WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ:
• EPDM barevný povrch – červený nebo zelený (jiné barvy za příplatek 100 Kč/M2 plochy)
• SBR tlumící složka
• Betonová patka 700x400x500 mm – síla betonu 20/25 s kovovou armaturou
• Dlažební lůžko frakce 16/32
• Zhutněná základová zemina
Rozměr dopadové plochy - 11 000 x 10000 mm
Celková plocha v m2 = 110 m2

KALKULACE
Workoutová sestava

Cena bez DPH

Cvičební sestava dle specifikace

98 500,00 Kč

Varianta 1 - Povrchová úprava komaxit outdoor

Dopadová plocha k workoutové sestavě - Certifikovaný litý polyuretan130 m2 se zemními pracemi
Zemní práce

71 500,00 Kč

Betonové patky 26 ks

39 000,00 Kč

Dopadová plocha certifikovaný litý EPDM
110m2 – 50mm
Zahradní obrubníky včt. Betonáže 46 bm

154 000,00 Kč
13800,00 Kč

Vstupní revize

8 000,00 Kč

Informační tabule s návodem na cvičení a návštěvním řádem

3600,00 Kč

Celkem bez DPH
Dopadová plocha k workoutové sestavě - Certifikovaný litý polyuretan 130 m2

289 700,00 Kč

Dopadová plocha certifikovaný litý EPDM
110m2 – 50mm
Informační tabule s návodem na cvičení a návštěvním řádem

154 000,00 Kč
5 200,00 Kč

Vstupní revize

8 000,00 Kč
Celkem bez DPH

Montáž a Doprava
Montáž
Doprava

167 200 Kč

15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Celkem bez DPH

VARIANTA 1 – Workout + zemní práce + EPDM
Cena celkem bez DPH
413 200,00
VARIANTA 2 – Workout + EPDM
Cena celkem bez DPH
290 200,00

25 000,00 Kč

Seznam významných stavebních prací
provedených za posledních 5 let
Objedn
atel:

Doba provádění: Místo provádění:Cena v Kč
včetně DPH:Stavební práce byly
provedeny řádně a odborně Ano/Ne

Město Žatec

10. 6. 2018

Žatec

796.396,-Kč

ANO

Město Klatovy

15. 5. 2018

Klatovy

810.095,-Kč

ANO

Město Havířov

01. 11. 2017

Havířov

774.857,-Kč

ANO

Město Kadaň

20. 9. 2017

Kadaň

695.127,-Kč

ANO

Veřejná zeleň města Brna

07. 08. 2017

Brno

181.500,-Kč

ANO

Sport centrum BE IN Pardubice

20. 12. 2016

Pardubice

820.000,-Kč

ANO

KONSTRUKCE WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
• Veškeré́ konstrukční́ prvky jsou vyráběny společností FP-Production s.r.o. v České
republice.
MANIPULACE
• Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu je koncipována s ohledem na
mobilitu, připadnou montáž̌ a demontáž̌, rozšíření a doplnění sestavy, její́ možnou
obměnu a
variabilitu.
BAREVNÉ PROVEDENÍ
• Navržená sestava je dle přání zákazníka výběrem z pestré škály barevnosti
RAL palety.
CERTIFIKACE
• Veškeré́ použité́ materiály jsou atestované́ , certifikované́ a podléhají́ prohlášení o

shodě̌, jsou zdravotně̌ a ekologicky nezávadné́ . Workoutové hřiště splňuje ČSN EN
16 630 a ČSN EN 1176.
MONTÁŽ HŘIŠTĚ
• Sestava je montována fundovanými techniky a po montáži je podrobena zátěžovému
a funkčnímu testu.

ZDARMA – FREESTYLE exhibice pro otevření hřišť

Položkový rozpočet stavby
Stavba:

01

Workout MT

Objekt:

01

Stavební úpravy

Rozpočet:

02

Stavební úpravy - nabídková cena

Objednatel:

Město Moravská Třebová

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Ing. Josef Pospíšil

Údolní 1, Moravská Třebová

Rozpis ceny

Celkem

HSV

98 458,00

PSV

0,00

MON

0,00
8 000,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

106 458,00

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

106 458,00 CZK

Základní DPH

21

%

22 356,18 CZK
0,00 CZK

Zaokrouhlení

128 814,18

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Za objednatele
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CZK

Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

1

Zemní práce

HSV

30 766,40

29

2

Základy a zvláštní zakládání

HSV

28 585,99

27

5

Komunikace

HSV

24 928,40

23

91

Doplňující práce na komunikaci

HSV

8 372,00

8

99

Staveništní přesun hmot

HSV

5 805,21

5

VN

Vedlejší náklady

VN

8 000,00

8

106 458,00

100

Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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