Běžné ceny vybraných položek

Jednotka

Cena za
jednotku
(v Kč)

Agility park - překážka

ks

2 - 8 000

Agility park - úprava terénu

m2

350

Budování přípojky vody

ks

83 000

Cyklostezka - budování

m2

1300 - 1500

Cyklostezka - dopravní symboly

ks

1 400

Cyklostezka - nátěr

m2

50

jedná se o barevné značení - zvýraznění povrchu
cyklostezky

Cyklostezka - odpočívky

ks

60 000

odpočívka na území 5 x 5 m, 1 kolostavy, 1 koše,
1 stůl s lavicemi

Defibrilátor

ks

20 000

k defibrilátoru se kupují samolepky s označením
defibrilátor,
kvalitnější kusy mohou stát i 70 000

Dráha na petanque

m2

1 500

jednodráha, mlatový povrch, pravidlový rozměr
plochy 4 x 15 metrů = 60 m2, úprava okolí

Grilovací stanoviště (gril)

ks

100 000

Hřiště - houpačka pružinová

ks

18 - 22000

dodávka, montáž na betonový základ, cena je
rozdílná dle konkrétního prvku

Hřiště - kolotoč

ks

25 - 105 000

dodávka, montáž na betonový základ, cena je
rozdílná dle konkrétního prvku

Hřiště - pískoviště

ks

13 500

Hřiště - sestava se skluzavkou

ks

250 000

Kolostavy

ks

12 500

kolostav pro 10 kol, montáž, betonový zaklad pro
uchycení kolostavu

Lavička jednoduchá

ks

1 000

lavička bez opěradla

Lavička parková

ks

3 - 6 000

dle materiálu a provedení, cena vč. montáže a
ukotvení proti odcizení

Nocoviště pro drobný hmyz

ks

160 - 400

malá nocoviště pro brouky, včely, vosy

Odpadkové koše

ks

3 500

Prvek

Poznámka
výcvikové hřiště pro psy, záleží na konkrétním
prvku, cena včetně osazení
srovnání travnaté plochy, navršení terénních
překážek, osetí trávním semenem

asfaltový povrch se štěrkovým podložím, včetně
PD a geodetického zaměření

cena zahrnuje grill, ukotvení, posezení pro 6 osob,
odpadkový koš

2,5 x 2,5 m pro veřejný sektor, 8000 dodávka
pískoviště vč. dopravy, písek 2000, montáž a
zásyp pískem 2500, vč. ochranné sítě 1000
dětský dřevěný hrad se skluzavkou, provazovou
sítí, žebříkem a schůdky, včetně pružné
bezpečnostní dopadové plochy

Běžné ceny vybraných položek

Prvek

Jednotka

Cena za
jednotku
(v Kč)

Poznámka

Oplocení vč. závěsné podezdívky

m

8 500

drátěné oplocení s podhrabovým panelem,
ocelové sloupky

Pítka pro občany

ks

67 000

Pítka pro zvířata

ks

500 - 3000

Prvek skatepark

ks

18 - 165 000

Prvek workout

ks

10 - 150 000

Přechod pro chodce

ks

89 000

Sestava stůl a lavice

ks

8 - 13 000

Pikniková parková nebo terasová sestava lavice a
stůl

Toalety

ks

1 200 000

kompletní výstavba zděných toalet v malém
rozsahu

Úprava povrchu chodníků

m2

600

úprava patníků, úprava děr a prasklin na chodníku

Veřejné osvětlení

ks

62 500

cena za ks obsahuje jedno svítidlo se stožárem a a
trasu kabelu v délce 40 metrů, včetně revize

Výkopové práce

m

1 250

šíře pro položení kabelu

Výsadba stromů/keřů/květin

ks

45 - 3500

Zábradlí celokovové

m

6 000

včetně instalace

Zábradlí dřevo-kov

m

9 000

včetně instalace

Zahradní altán

ks

200 000

včetně instalace, úprava terénu

Zpevnění plochy

m2

600

stěrkopískový mlatový povrch

nákup kamenů ve tvaru misky, ruční dolévaní
vody, umístění v parcích
betonové prvky, zakázková výroba, snížený hluk,
dodávka
záleží na velikosti prvku, jednotlivé prvky jsou od
10 do 20 tisíc, sestavy prvků dosahují i 150 000
Kč, cena je i s osazením
přechod na místní komunikaci šířky 4,5 metru, PD,
vodorovné značení, 2 x svislé značení, hmatové
úpravy pro nevidomé, úpravy obrubníků na
stávajících chodnících v místě přechodu

cena za kus je uvedena v rozpětí pro jednotlivé
rostliny, keře a stromky dle velikosti, druhu a
vzrůstu

