5 Parkourové hřiště u domečku
Navrhovatel: David Hladil
Odůvodnění: Projekt řeší část areálu Domečku, který má velký potenciál a Domeček s ním má
velké plány. Studie, která řeší využitelnost areálu, počítá se sportovními hřišti, dopravně
vzdělávacím hřištěm, venkovní učebnou, family zónou a senior zónou.
Parkourové hřiště je jedno ze sportovních hřišť, které Domeček plánuje ve svém areálu mít.
Nynější stav areálu je velmi chudý na herní nebo sportovní prvky (nejsou tam žádné). Při tom
právě zde by jakékoli hřiště bylo nejvíce využité ve Valmezu – ať už veřejností, sportovními
kluby nebo kroužky a tábory. Areál má výbornou dostupnost – je přímo na sídlišti Vyhlídka.
Zároveň je zelení a budovou SVČ oddělen od obytných částí, takže hřiště nebude rušit
obyvatele.
Při návrhu jsem oslovil a požádal přední firmy v ČR o vizualizaci hřiště. Vizualizaci tvořily na
základě zadání, které jsem konzultoval s místními nadšenci a lektory parkouru v Domečku,
kde je parkour velice oblíbený. Poté jsme ještě návrh několikrát upravovali tak, aby byl co
nejlepší. Také jsme optimalizovali projekt z hlediska ceny, jelikož v posledních týdnech
skokově vzrostla cena základních materiálů.
Popis: Parkourové hřiště jsme umístili na bývalé antukové hřiště v areálu SVČ. Veškerá
dokumentace je v příloze v nabídce, kterou jsme vypracovali s firmou hřiště.cz. Jsou tam jak
vizualizace, tak cenové nabídky i ortofoto umístění hřiště. Oproti tomuto návrhu jsme odebrali
jeden prvek tak, abychom splnili podmínku projekt do 500 000Kč. Nyní je hřiště z většiny
zarostlé travou a právě tu se zatravňovacími rohoží využijeme jako dopadovou plochu. Díky
zatravňovacím rohožím bude povrch stálý a funkční.
Samotné prvky na sebe nenuceně navazují a lze je libovolně kombinovat v sestavách, ale
zároveň lze na každém prvku trénovat samostatně. Zde je výpis prvků: sestava vysokých hrazd,
sestava středních hrazd, sestava nízkých hrazd, balanční tyč tlustá, balanční tyč široká,
betonová polokoule, 2x dubový trám, sestava zdí L-tvar nízká, sestava zdí L-tvar vysoká.
Pro koho bude návrh přínosný
Pro mladou generaci, kdy nebudou muset zkoušet parkourové triky na dětských hřištích, které
k tomu nejsou určeny. Zároveň se všichni sejdou na jednom místě, mohou se učit triky
navzájem a hlavně to místo bude bezpečné pro tento sport.
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH - rozpočet v Kč: 492 084 Kč
Hrazdy 36 080 Kč
Zábradlí 12 870 Kč
Zídky 1+1 66 880 Kč
Stěny 2+1 89 540 Kč
Balanční trubka – silná koleno 19 250 Kč
Betonová polokoule 4 070 Kč
Dubové trámy 58 740 Kč
PA-0197-00 INFOCEDULE 12 900 Kč
Doprava produktů na místo 11 600 Kč
Doprava montážního týmu (1x) 7 250 Kč
povrch tlumící pád – zatravňovací rohože SAFAGRASS 100m2 85 000 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH 492 084 Kč
Místo realizace projektu: Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí; parcely 2586/21 v
katastrálním území Valašské Meziříčí-město

