
9 Workoutové 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. 
 
Víceúčelové workoutové 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 pro kalisteniku, crossfit, atletickou 
školičkou a se všemi vedoucími sportovních kroužků v Domečku. 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. 
Vznikl z toho skvělý návrh, ze kterého mám jako sportovec radost a který v případě realizace 
bude v širokém okolí jedinečný svou komplexností. 
 
Popis: V příloze zasílám cenovou nabídku a vizualizaci hřiště se všemi potřebnými technickými 
údaji. Realizace bude probíhat na stávajícím asfaltovém hřišti v areálu SVČ. Díky tomu se 
nebude muset upravovat spodní vrstva a stačí pouze položit vrchní dopadovou gumovou 
plochu. Konstrukce budou připevněny do betonových patek, které se vylijí poté, co se v 
daném místě vyřeže asfalt. Prvky jsou rozděleny do 2 větších konstrukcí, 2 menších a jedné 
odpočinkové lavičky. Dohromady zde bude moci najednou cvičit pohodlně 22 lidí! Počítali 
jsme zároveň s větším využitím pro děti, a tak se každý prvek vyskytuje jak v dětské, tak v 
dospělé verzi. Pokud bych to měl vyjmenovat, tak zde máme hrazdy na shyby, hrazdy na 
výmyky a muscle up, hrazdy pro děti, vertikální žebřík, horizontální žebřík, bradla pro dospělé, 
bradla pro děti, lavičky na sedlehy, terče na wallbally pro ženy, terče na wallbally pro muže, 
terče na wallbally pro děti, 2x místo pro gymnastické kruhy s nastavitelnou délkou, tyče pro 
kliky/kladiny na rovnováhu, lavice na bench a stojan na dřepy. 
 
S rozmístěním jsme počítali se všemi variantami využití – cvičení pro veřejnost, cvičení 
veřejnosti a kroužku zároveň, kondiční příprava sportovních klubů, překážková dráha pro akce 
Domečku, překážková dráha pro školy a školky. 
 
Pro koho bude návrh přínosný: Pro veřejnost, pro školy a školky docházející do SVČ, pro 
sportovní a volnočasové kluby, pro tábory a kroužky v SVČ 
 
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH : 499 429 Kč  
Workoutová sestava 1 ks 132 389,73 
Sestava s terči a držáky na kruhy 1 ks 73 357,46 
Benchovací sestava, bez os a kotoučů 1 kpl 41 280,36 
Kliky, 15 926,02 



Lavička odpočinková 1 ks 5 884,23 
Instalace STZ řady WO, včetně instalace, řezání asfaltu a betonáže patek 120 529,31 
Informační cedule s provozním řádem bez sloupku 0,00 
Gumová bezpečnostní dopadová plocha – prostor pro pohyb dle EN 16630:2015, včetně 
pokládky 82,5 m2 104 616,60 
Sloupek k informační ceduli s provozním řádem1 ks 0,00 
Instalace prvku IPR Informační cedule s provozním řádem, Základní instalace na travnatý 
povrch 0,00 
Doprava dle zón 1 kpl 5 445,00 
 
Místo realizace projektu: Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí; parcely 2586/21 a 2586/42 
v katastrálním území Valašské Meziříčí-město 
 


