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NADACE ČEZ

smlouva o dílo
uzavřená podle ust § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Sportovní zahrada v areálu ZŠ E. Destinové, České Budějovice"

číslo smlouvy objednatele: 2019000955
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 19037

veřejná zakázka malého rozsahu: EJ
spolufinancováno z ESI fondu: 03 dotační program: NADACE ČEZ

I.
Objednatel:

název:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.

4209522/0800
tel.: 3SÓS02 2I5
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Green engineering s.r.o.
sídlo: Olešná 101,398 43 Olešná
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16250
zastoupený: Ing. Jiří Hájek
ve věcech technických: Ing. Jiří Hájek 
IČO: 28083512
DIČ: CZ28083512
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plněni
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Sportovní zahrada v areálu 
ZŠ E. Destinové, České Budějovice".

Předmětem plněni dle této smlouvy je vybudování nové funkční sportovní zahrady na půdorysu 
stávající sportovní zahrady u ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice. V prostoru stávající 
sportovní zahrady v areálu základní školy je navrženo vybudování nové sportovní zahrady, včetně 
umístění nových hracích prvků a posilovačích strojů. Součástí plnění dle této smlouvy je též
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rekonstrukce stávajícího chodníku a jeho rozšíření o zpevněnou plochu, umístěni laviček a výsadba 
vzrostlých stromů a keřů v okolí hřiště.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace") a zejména v příslušné dokumentaci pro
provádění stavby.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano El ne □
Bližší specifikace projektové dokumentace uvedena v zadávací dokumentaci.

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano 13 ne □

vodohospodářské dílo: □ 

školské zařízení: 3

JIT.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:
4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
v průběhu července 2019 na základě dohody
smluvních stran
dnem předání staveniště
do 30.11.2019
do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
do 7 kalendámich dnů ode dne provedeni díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 2.999.998,96 Kč bez DPH.

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátosm korun a devadesátšest haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tim není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne 3
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano 3 ne □
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano □ ne 3
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl, B VOP

ano □ ne 3
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano □ ne 3
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6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano □ ne 0

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XV11I podčl. B VOP
ano □ ne O

8. Zajištěni za odstraněni vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano □ ne 03

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano 03 ne O
výše pojištění: min. 1.400.000,-Kč

I0. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano □ ne ®

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Jiří Hájek telefon: 723 015 944

zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: - telefon: -

2. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejněni v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součásti závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podminky objednatele 
verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky . Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet, příloha č, 2 - technické listy 
mobiliáře a hracích prvků.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25.02.2019, č. 250/2019.

Dne
V Českých Budějovicích

Ing, Jiří Svoboda, primátor 
statutární města České

V Oiešné
J£ é Wy

Green engineering s.r.o. 
Olešná 101.39^^emar1ice 

IČ: 28063512^*^^^^ř12 
Tel.; 723 01 f

Ing. Jiří Hájek, jednatel 
Green engineering s.r.o.
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Výkaz výměr
Zahradnd-architektonický návrh rekonstrukce zeleně v areálu ZŠ Emy Destinové v Českých Budějovicích

SO 3.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Objednatel: ZŠ áMŠ Emy Destinové 1138/46,370 06, České Budějovice

SO 3.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - hrací prvky, mobiliář a dopadové plachy 
SO 3.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - komunikace a zpevněné plochy 
SO 3.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA • sadové úpravy

2 530 929,87 Kč 
351 856,99 Kč 
117 212,10 Kč

celkem bez DPH 
21 % DPH

2 999 998,96 Kč
629 999,78 Kč

CELKEM S DPH (zaokrouhleno) 3 629 999 Kč

Green engineer] 
Oiešnó 1Q1,398 43 

IČ: 28083G12, DIČ: 
Tel.: 723 013 944;
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Výkaz výrnér
Zbhradnó-archtoaWofitaký nivrft rekonstrukce zeJoné v areálu Zé Emy Destinové v Českých Budajovlcích 

801.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - HRÁd PRVKY, MOBILIÁŘ 
ObietiMto* : ZŠ a MŠ Emy Doatinové 1135/46,370 05, České Budějovice

Pot. Typ Kód potolity Popit KU Výmóni
Dodávka (íwc 

DPH!

Wonl*ž(baz

□PHl

dna jednotka** [tm 
DP*h

Cena cribcm PMt 0PH)
Hmotnou

etikám
Jtdn.Hi*.

SO 3,7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - hrnci prvky, mobiliář * 

dopadové plochy

2 530 929,87 KG
rfopadovč plochy 73 234,40 K* 04,02139 1.<10043

i SP WW9113 Btzptčmtim dcpodcvó pócfca venkovní áCáfkOvé rta déttkáro hňóu Uouáífcy M
cm rkačírku m2 48 708,0 Kč 709.00 Kč 30102,0 Kč 29,41177 D,60023
fieietaCk* •• skluzavkou - 49 C1 m2 48

2 6P 936009123 Bezpečrmtní ifccadcvč ptodi* vtfitovnl llétfttvá na dítik&n hřdLa ttouintji 4Q
emrtačtotu m2 44 798,0 KČ 769.00 Kč 35112.0KČ 35.21012 0.60023
CmUMÍkn >4 - 44 nc* m2 44

3 SP 121101102 Seknuli omtea t ptentftfártřm na vzdétenoit do 100 m m3 24.3 42.0 KČ 42,00 Kč 1 020.0 KČ
fcfctttti ďaftpoUftov? myttin - k1 m3 24.3

Q§tatn! koratrukc* i price 2 333 523,00 KČ 13,53272 0*35744
4 SP 0W7MRO2 Vytření iníeflýnkýcii till pf*d rtafeati tawbor 1 3OŮ0.D Kč 3 000.00 KČ 3 000.00 Kč 0 0
5 H Lovíte tm opfeadt - rvtmér 200*40*45 on km 33 4 950.00 Kč O.DKi 4 050.00 Kč 169100.00 Kč o 0
6 BP Montáž l*v£ky parkové statóinť ta zaĎotoMivénfm ncrft kut aa 900,0 Kč 000,00 Kč 34 200.00 Kč 13.68372 0.35744
7 H Hrad p*v*k zaqmJ Inrnpoffneivý system -jtwiM do prwvéta ůWu ks 4 122605.0 Kč 2Ú 677,0 Kč 140 362.00 Kč 507 440,00 Kč 0 0
8 H Hrad prvek zonml irttnpoťfwvý eyslém -rwdJ ČtYerawf ka B 77 903,0 Kč 25 473,0 Kč 103 370 00 Kč 920 259.00 Kč 0 0
9 H Hrací prvek Prcdéísčko to itduxavfcpu kl 1 170 £13,0 Kč 61 740,0 Kč 222 252,00 Kč 222 232,0(1 Kč 0 0
10 M Hmd prvek Pretoria w stomf ks 1 074 000,0 Kč 53 140.0 KČ 427 040,00 Kč 427 940.00 Kč a 0
11 H Potfaymd tteifco-Nohy km 1 109652,0 Kč 14MD.QKČ 124 412.00 Kč 124 412 00 Kč 0 0
12 H PotJkwad můsréce « Ruce ks 1 109 650.0 Kč 163100 Kč 125 700.00 Kč 123 260,00 KČ a 0
13 H dopnrvt ks 1 50 6550Kč 5OK5.O0KČ 50 955,00 Kč a 0

pNmunhmot 62 172*27 Kč 0 0
14 BP m231311 Ptenn hmot pro Mdovnkié * kmjinAreXd úpravy vodorovní do 5000 m 1 78^0411 705.0 Kč 795,0 Kč 02 172,3 Kč 0 g

Iprcen engt
Olešnó 101,3 

l£: 281)33512. 
Tel: 723 015
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Výkaz vý mír
Zahradné-archltektonfcký névrb rokonstruhce zalané v areálu 2S Emy Destinové v čeakých Budějovicích 

SO 3,7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - SADOVÉ ÚPRAVÝ 
Objednatel: ZŠ a Mš Emy Destinové 1135/46,370 05, České Budéfovica

Pof. Typ Kód potařfcy Popi* ftU Vynrtfé
(Xxttvka<b«E

DPMI
UonUi{bcj;

DPH)
ČMIRjMlAOUDVi |Ceru mkéfA (baz

Ibn DPH! Idphi
HpwtfKrai

CéllMWB Jfdn, hm.

SO 3.7 SPORTOVNÍ ZAHRADA - aadové úpravy

vý^Adbu e^rcwO
117 212,1 Kč 

164 271,SOK* 0.B2S43 0JJ491D
41 H Q26SÚP12 *£*( carrjwsfrc Tted SWrw , 14M5 kus 1 6 073.0 Kó 0,0 Kč fl 073,0 Kč 6 073.0 KČ 0.04 0,04
42 H Q2S50R13 Fyms gewvioi •Cwfldťwr', Í4/Í6 ku» 3 5£fiO.OK£ ordkč 5 560,0 Kč 16680,0 Kč 0,12 0,04
41 H Q2660R14 Craiaoou* tettvteato THmJs Saéritť. 14 - 10 kus 2 OB40.0KC 0.0 Kč flHO.DKČ 13 680.0 Kč 0.09 0,04
44 H 0Ť550R16 SOttM* ani Magrihca\ 14/18 Kin 1 0 092.0 Kó 0,0 Kč 8692,0 Kč Q 692,0 Kč 0j04 0.04
45 H 026S0Rt6 Pnmus atatámi ‘Nigre kus 2 B 781.0 KČ 0.0 Kč 8 791,0 Kč ÍT 562.0 Kč 0.09 0,04
46 H 02550R17 Pnus ragrs, 14)16 kus 1 5 700,0 Kč 0.0 Kč 5780,0 Kč 5790,0 Kč OHM 0.04
4? SP URG 1C3 10-1721 Hkxjbarl Jamek pn vyuttMMnMftn v zemtoft i7.i 4i4bozvfmtaf

p£sdy v roriné a na svahu 1 fi ptea 0.4 da 1 m* kut 10 0,0 Kč 660,0 Kč 650,0 tó 8 600.0 Kč 0 Q

48 SP URS 1W 10-2118 Vý»««dř»4ny9ba^cla^míť|(*e23*Umvrov1nóa Bvahodo 1 5
a prtrném hafej do 0,0 m kus 10 7550 Kč 755.0 Kč 7 550.0 Kč 0 Q

49 6P URS 1B4 21 6133 U«otvanrfcrnBh9d7évint7ÉmÉlu^D (to 0,1 ui Uó*vdo3 m kus 30 ina,oKfi 196,0 Kč 5 WO.O Kč 0 0
50 SP URS 164 £0*1111 Zhotov ani <*wiu z My v >w*id yntié v rovtrrt atvjtbu do 1 5 m2 27 37,0 Kč 37,0 Kč 999.0 Kč 0 Ú
51 SP URS 184 02-1 Wi Mu£ovM rttttín JJrtoG.l m * mvlrkS a svňhu db 15 m2 7 30.0 Kfc 30,0 KČ 273.0 Kč 0 0
J3 M 005000003 PrtCfcjui z pCfcnó irórcrvané kUaanv, 60 cm kué 30 17.0 Kč 17,0 Kč 510.0 Kč 015 0 006
S5 H 005000004 bastoéfrý, jjft 3 cm m 27 15.0 Kč 15,0 Kč 405,0 Kč 0,00243 o.róooo
54 11 005000009 Juta 1 handlováni tmenv. iI7o 20 on m 50 19.0 Kč 1 no kč 900,0 Kč Ó.0G5 0.0001
Bé H 005721304 TotfttoU hnofro »fl 1 67,5 Kč 57,5 Kč 67.6 Kč 0001 0.001
68 H 005721306 Pitted íSTfdkkxjév 10 550.0 Kč 550,0 Kč 6 500.0 KČ 0.01 0.001
57 H 05217R01 TtfocJcornifédétoflXOc^ prim* 1Q cm * poctačfní tál Vus 30 172.0 Kč 1720 Kč 5 160,0 Kč fl.CB 0.002

létá t KJT.M KĎ

54 6P 1B45C0171 Roe k&čQ zmiawmhi ksfú n^rtmaíyc?a © jsían&ru toamf ťd 5 m m2 123 53.0 Kč 53.0 Kč fl H37.D KČ 0 0

skupina Js«ř& t ft dl* inwmtJritsca iWuvla 02 97
akiípJa* íařfc i- ID <U« lavsuUiUíC* df<svi.a c*2 32

pdairerolná rwvtvwin^ch cJTévin 2 684JW Kč

SB 5P 111212211 CXtefrwénl novtwdnřtíi prfnsfiru kmero <to 100 mm výšky de
1 m a odrtnm&ním jrefrau óa tOO m2 v rev*i8 mt# na «vahu do 1:5

m2 B3 2&ĎKČ 28.0 KC 2KH.QK4 0 0

■ kupLcui kalů C. i dl* Ir,wincírÍTíco df«vin ■c 3i?
tkupltt* koíft C. 14 dli IninmUtluc* ritavln ■ú:
ei>t skupiny C. 12 <ti» <J£«*in m2 li

pftwphmot 498.10 Kč D.nw 9

50 SP 0M23131Í Přwun hmot pro cadovrtcW a kfsjnifiíflí úpravy vooortwnfiilo £000 
m t Q 52843 795,0 Kč 705.0 Kč 439,0 KČ 0.02843

 . ctidni kora trakce >
ai | sp \ asflyznnog [vytýčan* «*ti pfad r^faáa 3000,0 K&"" "]

 3 000,00 KČ
aooojK&j aooo.oKčl \ |

*reea onglnee
Olefiná 101, 3SG 4 

IČ. 2G083512, DIČ;
r-V. 72:: 01S S44;
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Objekt jako herní prvekDIKULO

Objekt jako herní prvek, Jednoduché geometrické tvary v neobvyklém měřítku 

POPIS HERNÍHO SYSTÉMU:
Hlavními rysy produktové řady DIKULO jsou geometrická forma a neobvyklé měřítko.
Dikula má své místo uprostřed městských parků, v moderní I historické zástavbě. Mule se prosadit Jako výtvarný prvek s přidanou heml funkcí, který vynikne svoji 
jednoduchosti a netypickou velikosti.

MATERIÁLY
Na konstrukce Jsou převážné používány íepené modřínové a dubové hranoly a doplněny kovem s povrchovou úpravou žárový dnek.
Spoje Jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžován!.
Lanové a síťové prvky jsou tvořeny lany s vfcepramenným ocelovým Jádrem s hliníkovými nebo plastovými doplňky.

pqvrchovA úprava
Dřevěné části konstrukce.' mohou být ponechány v přírodní podobí, bez úpravy. Standardní jsou dřevěné částí Impregnovány pigmentovaným olep OSMO. 
Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případné práškovým lakem „Kom arit VeSkeré povrchové materiály odpovídají jak 
hygienickým, tak i ekologický požadavkům.

KOTVENÍ
Kotveni je provedeno zabetonováním ocelových, žárové pozinkovaných stojin.

R — ■ 3

http://www.hriste.cz


hř*ětě.cz
hriště.Ct, S.r.O.
tel.: +420 541 215 300 
mobil: +420 777 224 404 
e-maíl: info@)hriste.cz

kanceláře, korespondence
hříště, a, s.r.o. 
ZábrdovickáŽ 
615 00 Brno-ŽkJenlce

sídlo r^rmy
hflště.a, s.r.o. 
Příkop 838/6 
Brno 602 00

Dikulo
Kopačák

Popis herních prvků

plástvové sítě a a děrové lezecké výplně

No. číslo DI-0006-00

Věková skupina 3-14

Rozměry (m) 5,0 x 5,0 x 2,7

Potřebná plocha (m) 8,0 x 8,0

Povrch tlumící náraz {ms) 50 

Max. výška pádu (m) 2,7

Počat uživatelů 22

Vizualteace mají Informativní charakter.

i



hřiětě.cz^A hřlitéxz, s.r o,
lei: +420 541215 300 
mobil: +420 777 224 404 
e-mail: lnio@hristfl.c2

kanceláře. korespondence
hftátécz; sro 
Zóbrtíovická 2 
615 00 Brno-Žídemce

sídlo íirmy
hhéfecz, ar o. 
Příkop 838^6 
Brno 602 00

Hři5té i akátového dřevná jsou výjimečná dfey svému vzhledu I vlastnostem akátu samotného Nerovností rostlého akátového dřeva, Jeho různá tloušťka í křivost 
dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti Individuální charakter. Na pohled pHvétívé obliny a křivky, 
na omak příjemný povrch, aíe tvrdé a odolné Jádro. Akát Je jednou i nejtvrdSích, a tedy nejodolnějHch domácích dřevin. Diky svým Jedinečným vlastnostem, 
hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu Impregnačních látek Je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným 
škůdcům. Oproll Jiným dřevinám Jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 
odolnost dřeva a materiálů na Jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. 1 malé heml 
prvky 2 akátu $f uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivosti a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná Životnost 
15 - 20 let několikanásobně převyšuje životnost staveb zq dřev běžných Jehličnanů,

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce )e z přirozeně rostlé, odkoměné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny 0 100-250 mm dle zatížení přbluSnéhp herního prvku. Spoje Jsou 
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ
Dřevěné částí jsou z přirazené rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky Jsou i akátových planěk a vodovzdorné protiikluzcvé p/ekiiíky ti. 16 » IBmm Dále Jsou 
použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana 016 mm (vícepramenně polypropylenově s ocelovým Jádrem)
5 hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezovéhoplechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentová nyní lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tůn barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových 
konstrukcí Je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak 
I ekologický požadavkům.

KOTVENÍ
Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek Je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu

ht/ooéyj&m

mailto:lnio@hristfl.c2


hřiětě.cz
hfjStecz s r o kanceláře korespondence 9Ídto firmy
to! +420 541 215 300 wm.cz, s r o hflSté cz s ro.
mobil +420 777 224 404 Zóbrdovlcká2 Přikop 83B/6
e-mail ínfo@hriste cz 615 DO Bmo-Židenlca Brno 602 00

www.hríste,cz

Woody Doo 
Cvrček

Popis herních prvků

3x podesta o dvou výškách, skrýše, 2x vypouklé 
okno, iezecká stěna s chyty, lezecká stěna 
dérová, lanové žebriny, žebřík, skluzavka, 
balanční prvky, 2x slidetyče

No. fiíslo WD-0276-05

Věková skupina 3-6

Rozměry (m) 7,1 x 3,8 x 2,8

Potřebná plocha (m) 10,6 x 6,8

Povrch tlumicí náraz (m*) 60

Max. výška pádlu (m) 1,4

Počet uživatelů 14

Vlzuallzace mají Informativní charakter.



hříětě.cz
hrHU6.cz, s.r.o
let.: +420 541 215 300 
mobil: +420777224404 
e-maíi: ínfo@hrtsta cr

kanceíáfa korespondence
hřiétě cz, a r o 
Zábrdovická 2 
615 00 Bmo-Židanica

sídlo firmy
hft5té.cz, sxo 
Přikop esa1^
Brno 60200

L www.hriste.C2

Hlavním cílem Factory je protažení a procvičeni svalů celého těla. Vybrané cviky a pohyby jsou 
Jednoduché a člověku vlastní.

• pét itanlc = velké množství cvjků - komplexní procvičeni celého těla
• tři úrovně obtížnosti = cvlření pra každého bez ohledu na věk nebo kondici
• využívání vlastní hmotnosti těla * liskání tělesné síly, pružnosti a 2lepš«ní rovnováhy
• žádné mechanické prvky = minimální údržba = Ideální pro veřejné prostory
• přehledné info tabule = správné metodické vedení cvičících - osobní trenér po VaSem boku
• jednoduchost a srozumitelnost» zvládnutelnost cvičení pro každého
«vyvinuto ve spolupráci s odborníkem na pohyb a funkční fitness = gam nce kvanty cvičení

MATERIÁLY
Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 * 10 cm, Vrchní část stojek je opatřena 
ocelovou Žárově zinkovanou krytkou. 5poje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným 
spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry á způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané 
ocelové trubky opatřené žárový zinkem. Povrch horizontálních a Šikmých náilapných částí stanic 
Je zhotoven z protiskluzných povrchů z probarveného gumového granulátu Tabule s instrukcemi 
Jsou vyrobeny
2 materiálu „dibond", jehož povrch je řešen 
tak, že Je možné odstranit případná 
znečištěni a posprejování. Stanice 
neobsahuj í žádné složité mechanické díly, 
které vyžaduji údržbu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dřevěné části jsou opatřeny základním Impregnačním nátěrem a 2 nátěry tenkovrstvé lazury. 
Ocelově části konstrukce Jsou opatřeny žárovým zinkem. EPDM povrchy Jsou bez povrchové 
úpravy. VeJkerémateriály použité na povrchovou úpravu odpovídají Jak hygienickým, takl 
ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ
Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných stojin.

http://www.hriste.C2
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Factory

Stanice ST2 Nohy

Popis herních prvků
dvě dřevěné stojky, informační tabule, lavička, 
nízké zábradlí, step vysoký, schody s madlem, 
stepy tvarované do oblouku,

No. číslo Ft-0002-00

Věková skupina nad 1,4 m výšky

Rozměry (m) 4,4 x 3,0 x 2,2

Potřebná plocha {m} 7,4 x 6,0

Max. výška pádu (m) 0,5 {ČSN EN16630}

Počet uživatelů 5

http://www.ftrlste.cz
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Factory

Stanice ST3 Ruce

Popis herních prvku

devět dřevěných stojek, informační 
tabule, hrazda nízká, tvarovaná, hrazda 
nízká, hrazda střední, hrazda vysoká, 
bradla nízká, kombinovaná s nižší 
rovnou plochou, bradla,

No. číslo FÍ-0003-00

Věková skupina nad 1,4 m výšky

Rozměry {m] 4,2 x 3,25 x 2,5

Potřebná plocha (m) 7,7 x 6,6

Max. výška pádu (m) 2,4 (ČSN EN 26630)

počet užtvatera b

Vizualkace ma}í Informativní charakter



Lavice ODER bez opěradla
Oblíbené lavička v provedení bez opěradla. Pro pevné zabudování. 
Jednoduchá údržba, odolná proti vandalizmu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Katalogové
číslo 5010001340

Materiály

sedák I opěradlo ze smrkových desek 
(hloubkové napouštědlo, tenkovrstvá 
tazura), žárově pozinkovaný ocelový 
podstavec

200 x 40 x 45 cmParametry

Připevnění zabetonováním



Technické informace
Trampolína „S" 
strana 1

Návod na montáž pod I e EN 1176-1 
Návrh kontrol oodle EN 1176-1

selIspielgerSteíerlin

16.08.10

Dovozce
HRAS-zaříiení hfliť, j.r o 
Zemédélská 6/145 
73601 Hsvfřov-D Datyné 
www hristehras.cz

Obecně

NRe popsané úkony jsou určeny odborná nebo dovozcem poučené osob*

Trampolína Je dodávána ve zcela smontovaném stavu a Je]í zabudování nevyžaduje žádné datSTl<Dtvení.

Rozměry

Prostor zařízení 
Min. prostor 
Skákací plocha 
Nárazová plocha (odstup)

1,25 x 1,25 m 
3,75 x 3,75 m 
0,75 x 0,75 m 
1,50 m

Věková skupina
Od Z let

Počet uživatelů
1 osoba

Obr.l Trampolín S

Dopadová plocha
□opadavou plochu kolem zařízení je nutné řešit v souladu s normou ČSN EN 1176-1. Doporučujme umělý tlumící 
povrch (pryžové desky), vzhledem k tomu, ie běžné sypké materiály propadávají pod skákací plochu a vyžadují 
tak častěji čištění prostoru pod skákad plochou.

Nářadí {je součástí dodávky)
4 ks tyče pro přenesení
1 ks háčky pro demontáž a montál skákací plochy

Dodávka
1 paleta 125x125 x 50 cm 130 kg



Technické informace 
Trampolína „S" 
strana 2

smb
Se Ispla gerate GmbH Berlin 
Handwerkerstra3e 7 
15366 Dahlwtz Hoppegarten 
Telefon {0 33 42)30 2015 
Telefax (0 33 42) 30 2016

Montáž

Trampolína se ulaií dD předem připraveného výkopu (450 mm 
hluboký, razméry podle počtu trampolín). Dno výkopu musí 
být vodorovné, stabilitu ověříme chůzí po horním okra/l 
trampolíny Poté je možné trampoflnu obsypat a vybudovat 
dopadovou plochu.

V případě nepropustného podlož." (jilovítá dud a) JE NUTNÉ 
dno výkopu vhodným způsobem drenáiovat.

Na stranách rámu jsou otvory pro vsunutí tyčí ke snadnému 
přenesení trampolíny. Otvory Jsou opatřeny krytkou, po 
přeneseni je třeba otvory opět zakrytkovat.

FollachulzplolUn
AbbíWung Z i

fík '

Trompolínrohmen
'f

Demontáž a montáž skákací plochy

Trampolína Je dodávána s namontovanou skákací plochou. Následující postup je popsán pro případy výměny skákací 
plochy nebo čištění prostoru pod skákací plochou.

Demontáž

Podle obrirku 3 se pomocí přiložených háků postupné odpojí skákad plocha od pružin. Nejdříve je třeba odpopt strany s připojením na 
řetězové články, poté alespoň jedna strana s připojením na oka Při opětné montáži skákací plochy je třeba dbát na správnou orientaci lamel 
plochy, tj připojit plochu stranami s řetězovými oky směrem k otvorům pro přenášení trampolíny

W
k



Technické informace 
Trampolína^" 
strana 3

smb
Sellspielgeráte GmbH Bertin 
HandwtricerstratJe 7 
15366 Dahlwta Hoppegarten 
TeleFon (0 33 42) 30 2015 
Tele Fax (0 33 42) 30 2016

Návrh kontrol podle ČSN EN 1176- 

1 Vizuální kontrola

Frekvence těchto kontrol jl až 14 dní) se mění s místními podmínkami užívání (vysoké nebo nízké zatížení, vandalismus, znečištěni ovzduší, 
povětrnostní podmínky) Odhaluje případné závady způsobené vandalismem a stav dopadové plochy podle ČSN EN 1177 {množství 
tlumicího materiálu, nebezpečné předměty v prostoru pádu)

Provozní kontrola (půlroční}

Kontrola Funkčnosti, stav skákací plechy, stav pružin a pryžových desek

Hlavní kontrola

Kontrola podzemní části - rámu - zaměřená na korozi oceli Rám trampolíny je vyroben i žárově pozinkovaného, 3 mm silného plechu, takže Je 
Interval této kontroly 2 roky

Označení výrobku

Štítek se základními údaji o výrobku je umístěn na vnitřní straně rámu 
demontáž skákací plochy podle vý&e uvedeného postupu.

K přečtení údajů je nutná



Technické informace
Trampolína „modulus 90" 
strana 1

Návod na montáž podle EN 1176-1 
Návrh kontrol podle EN 1176-1

settspielgerlte berlin

16.08.10

Dovozce

HRAS-za řízení hřišť, s r o 
ZEměděbká 6/145 
73601 Havířov-O. Datyně 
www hrl5tehns.cz

Obecně

Nile popsané úkony jsou určeny odborné nebo dovozcem poučené osobě
Trampolína je dodávána ve zcela smontovaném stavu a její zabudování nevyla duje fádrvé další kotvení

Rozměry
Prostor zařízení vi2 zakládací plán Min prostor

viz zakládací plán Skákací
1,37 Nárazová

1,50 m
plocha
plocha (odstup}

Věková skupina
Od 3 let

Počet uživatelů
2 osoby

Dopadová plocha
Dopadovou plochu kolem zařízení je nutné řešit v souladu 5 normou ČSN EN 1176-1. Doporučujme umělý tlumici 
povrch (pryžové desky), vzhledem k tomu, že běžné sypké materiály propadávají pod skákací plochu a vyžadují 
tak častěji čištění prostoru pod skákací plochou.

Nářadí (je součásti dodávky)
6 ks tyče pro přenesení
1 ks háčky pra demontál a montáž skákací plochy

Dodávka
1 paleta 185x185x50 cm



Technické informace
Trampolína „modulus 90"
strana 2

smb
Selisp elgeraie GmbH Berlin 
HandwericerstraSe 7 
15365 Cah.w ti Hoppegarten 
Telefon |0 33 42) 30 2015 
Telefax (033 42) 30 2016

Montáž

Trampolína se uláli do předem připraveného výkopu (450 mm hluboký, rozměry 
podle počtu trampolín) Dno výkopu musí být vodorovné, stabil tu ověříme chůzí po 
horním okraji trampolíny Poté je možné trampolínu obsypat a vybudovat 
dopadovou plochu.

V případě nepropustného podloží (jllovitá dudá] JE NUTNÍ dno výkopu vhodným 
způsobem drenážovat.

Na stranách rámu jsou otvory pro vsunutí tyčí ke snadnému přenesení trampolíny 
Otvory Jsou opatřeny krytkou, po přenesení je třeba otvory opět zakiytkavat

Demontáž a montáž skákací plochy

f aUachulzplaltift

Trcrjw! mr chrta n

Trampolína je dodávána s namontovanou skákací plochou. Následující postup je popsán pro případy výměny skákací 
plochy nebo čištěni prostoru pod skákací plochou.

Demontáž

Podle obrázku 3 se pomocí přiložených háků postupně odpojí skákací plocha od průlin Nejdříve Je třeba odpojit strany s připojením na řetězové 
články, poté alespoň jedna strana S připojením na oka Při opětné montáži skákací plochy Je třeba dbát na správnou orientaci lamel plochy, tj 
připojit plochu stranami s řetězovými Dky směrem k otvorům pra přenášení trampolíny

Ai
 0



Technické informace
Trampolína „modulus 90"
strana 3

smb
5eilspiefger3te GmbH Berlín 
HandwerkerstraBe?
153S6 Dahlwitz-Happegarten 
Telefon (033 42] 30 2015 
Telefax (Q 33 42) 30 2016

Návrh kontrol podle ČSN EN 1176-1 Vizuální 

kontrola

Frekvence těchtD kontrol (1 a! 14 dní) se mění s místním] podmínkami užívání (vysoké nebo nízké zatížení, vandalismus, 2nečJStěnl ovzdull, povětrnostní 
podmínky) Odhaluje případné závady Jpúsobené vandalismem a stav dopadové plochy podle ČSN £N 1177 (množství tlumícího materiálu,, nebezpečné předměty 
v prostoru pádu)

Provozní kontrola (půlroční)

Kontrola funkčnosti, stav skákací plochy, stav pružin a pryžových desek.

Hlavní kontrola

Kontrola podzemní části - rámu - zaměřená na korozí oceli. Rám trampo'lny je vyroben z žárově pozinkovaného, 3 mm silného plechu, takže je Interval léto 
kontroly 2 roky.

Označení výrobku

Štítek se základními údaji o výrobku Je umístěn na vnitřní straně rámu K přečtení údajů je nutná demontáž skákací plochy podle výle uvedeného postupu




