
Studie betonového skateparku pro Havlíčkův Brod



Betonový skatepark Havlíčkův Brod

Po konzultacích se zástupci města a místních jezdců předkládáme studii budoucího monolitického betonového
skateparku.

Požadavky místní  komunity  skateboardistů  znějí  takto:  betonový  skatepark,  jehož  součástí  budou zejména
streetové překážky na ploše 800 – 1000 m2. Park bude mít celkově streetovou podobu s větším množstvím jízdních tras,
které umožní kvalitní ježdění všem věkovým skupinám bez ohledu na dovednosti jezdců. 

Námi  navržený  skatepark  bude  postaven  jako  betonový  monolit  na  ploše  1000  m2  pojezdové  plochy.
Doporučujeme zvážit doplnění skateparku o minirampu s rozměry rozměry vhodnými pro jezdce všech úrovní a věku.
Předpokládaní náklady na stavbu takto navrženého skateparku se pohybuje okolo 4.500.000 Kč bez DPH.

V rámci přípravy projektové dokumentace doporučujeme provést geotechnický průzkum dané lokality.  

Navrhujeme také doplnit celý areál o mobiliář - lavičky, koše a stojany na kola, případně o jednoduchý dřevěný
domek, jako zázemí uživatelů. V další etapě by mohl být celý areál osvětlen.

 Návrh  nového  skateparku  je  v  souladu  s  platnými  bezpečnostními  normami  pro  tato  sportoviště  a  byl
konzlutován a schválen místními jezdci. Grindboxy jsou navrženy v okrové žluté, banky, radiusy a jiné šikmé plochy
pak v barvě červené. Odstíny barev je možno na přání zadavetele změnit. Projektovou dokumentaci jsme schopni
zajistit ve všech stupních. Cena závisí na rozsahu a požadovaném stupni. Dobu výstavby odhadujeme na 3 měsíce od
započetí stavebních prací.

Všechny  detaily  založení  stavby,  odvodnění,  armování  a  další  technické  specifikace  budou  až  součástí
projektové dokumentace. Záruční doba na zhotovené dílo by měla být v minimální délce 48 měsíců. 



Skatepark Havlíčkův Brod – pohled 1



Skatepark Havlíčkův Brod – pohled 2



Skatepark Havlíčkův Brod – pohled 3 



Skatepark Havlíčkův Brod – pohled 4



Skatepark Havlíčkův Brod – půdorys skateparku 



Skatepark Havlíčkův Brod – situace



 

   Upozornění

 Společnost Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČ 267 92 699,  zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě  pod  sp.  zn.  C  26330,  se  sídlem  Ostrava-Moravská  Ostrava,  Poděbradova  1069/35,  PSČ  702  00  (dále  jen
„Společnost“) upozorňuje,  že  návrh skateparku  (dále jen „Návrh“)  je autorským dílem ve smyslu zvláštních právních
předpisů. Veškerá práva Společnosti k Návrhu jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti je jakékoliv
nakládání s Návrhem v rozporu s účelem, k němuž byl vytvořen, zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné použití
Návrhu může být postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno. Autorská práva k Návrhu podléhají mezinárodní
ochranně.
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