Pořadové číslo projektu:

7

Název projektu:

Vybavení Malešického parku pro návštěvníky

Popis projektu:

Navrhovatel navrhuje rozšíření vybavení Malešického parku
o zařízení pro dvě aktivity – ping-pong a šachy. Ping-pongový
stůl by byl umístěn u stávající ohrady „hospodářského dvora“.
Pro šachy navrhuje dvě varianty - šachový stůl a zahradní šachy.

Navrhovatel projektu:

Václav Martinovský

Lokalita:

Malešice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

75.490 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Schváleno

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Malešice

Název návrhu*:

Vybavení Malešického parku pro návštěvníky

Lokalita, které se
návrh týká*:

Malešice

Identifikace
navrhovatele:

Václav Martinovský

Adresa trvalého
pobytu:

E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Malešický park

Odůvodnění
návrhu*:

Navržené aktivity dosud v parku nejsou

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Salla terrena - místo k sezení a odpočinku
Zpevněná plocha východně od Salla terreny za houpačkami při stávající
ohradě- území nyní neužívané

Zamýšlený stav*:

Popis: Návrh představuje 2 aktivity – A) stolní tenis a B) šachy, z toho šachy ve
dvou verzích: větší, t.zv „zahradní“ šachy a klasické šachy, hrané u šachového
stolku. K jednotlivým aktivitám..
A. Stolní tenis
Jako vhodné místo pro umístění stolu pro stolní tenis se nabízí plocha
přilehající ke stávající ohradě „hospodářského dvora“ parku poblíž houpaček,
východně od tzv. Salla Terreny - viz příloha nákresu a foto.
Místo je stranou od pohybu návštěvníků, hra by ostatní nerušila, stůl by bylo
možno posunout téměř až mezi stávají borovice; zdá se, že zde není problém s
větrem ani osluněním (chráněno stromy a ohradou). Klidné místo.
Výběr stolu: oproti dříve užívaným betonovým stolům se dnes užívají pro

venkovní prostředí stoly z laminátu – navrhuji jeden z řady Cornillean – Pro
510 - viz foto v příloze a odkaz na nabídkový list dole.
Cena navrženého stolu podle nabídkového listu = 20.990Kč (včetně DPH).
Stoly, aby se staly „nepřemístitelnými“, lze přikotvit do betonových patek,
síťky mohou být voleny takové, aby nehrozilo jejich zcizení (fixní ocelová
síťka).
B.1. Tzv. zahradní šachy:
Existují různé sady těchto šachů určených pro venkovní prostředí.
Jsem si vědom možných problémů s „nenechavci“, proto předpokládám užití
„velkých šachů“ spíš během různých akcí, které se v parku pořádají. Umístění
stálé šachovnice si představuji na krytém místě uprostřed Salla terreny, je zde
dostatečně velká volná plocha mezi sedačkami (potřebná velikost = cca 3x3
m) šachovnice by mohla být tvořena přímo dlažbou – nahrazením stávající
dlažby dvoubarevnou, tvořící šachová políčka (8x8 polí). Výhodou tohoto
provedení by byl bezbariérový pohyb pro hráče na šachovnici, jinou možností
je zhotovení stálé šachovnice z dřevoplastových desek WPC, které jsou užity v
parku např. u ústřední kaskády, případně srolovatelný koberec.
Venkovní šachy se vyrábějí v různých velikostech, nabídka je široká – viz odkaz
dole.
Z nabídky bych vybral (doporučil) typ ZAHRADNÍ ŠACHY PLASTOVÉ DELUXE
střední velikost (velikost figurek 22-40cm) – cena 9.500Kč nebo menší velikost
(figurky 20–31 cm) – cena 5.800 Kč, výběr je samozřejmě věcí diskuse a
doladění výdajů pro navržené aktivity v souhrnu. Ceny včetně DPH pro
porovnání nákladů jsou u jednotlivých sad v nabídce uvedeny. Figurky jsou
duté a lehké na přenášení.
Pro ukládání šachových figur navrhuji zhotovit vedle stávajícího objektu WC
úložný prostor ve formě uzamykatelné „bedny- truhly“ - sestavené ze dvou
dílů – celkový rozměr = cca 4/1/0,8 m – velikost bude upřesněna následně
podle zvolené sady šachových figur, bedna by byla umístěna symetricky podél
východní obvodové stěny objektu WC a její provedení (oplášťování) by bylo
identické vzhledu tohoto objektu (rám z úhelníků, výplň - prkna). Umístění je
znázorněno v příloze.
Jinou možností, kterou je možno ještě zvážit, je případné skladování figurek
buď v úklidovém prostoru samotného objektu WC, nebo v nedalekém objektu
zabezpečovací služby, pokud by se tam našlo dostatečně velké místo. Ale spíš
ne.
B.2. Klasické šachy u stolku
Tak jako v minulém roce byly na různých místech v Praze umístěny šachové
stolky pro příznivce královské hry, možnost zahrát si šachy i v Malešickém
parku by byla jistě přínosem. Stolek by mohl být umístěn rovněž na kryté
ploše pod Salla terrenou - na východním nebo západním okraji.
S ohledem na riziko možného odcizování šachových figurek by tyto mohly být
zájemcům půjčovány blízkou službou (ochrankou), která je v parku přítomná,

v horším případě by si zájemci museli nosit figurky své, ale i tato varianta by
mohla především stálejší návštěvníky zaujmout. Deska stolku s ohledem na
dřevěné lavice pod Salla terrenou by měla být zhotovena nejlépe ze stejného
materiálu = masivnější modřín. V příloze uvádím ukázku venkovních šachů na
Náměstí Míru.
Finance:
Stůl na stolní tenis 20.990 Kč (včetně DPH)
Upevnění stolu, zemní práce 2.000 Kč (odhad)
Zahradní šachy 9.500 Kč
Šachovnice (dlažba- cca 10m2) 10.000 Kč (a 1.000Kč/m2)
Práce (demontáž stáv. dlažby, položení nové..) 7.000 Kč (odhad)
Truhla na figurky 20.000 Kč (odhad)
Šachový stolek 6.000 Kč (odhad)
Součet nákladů celkem 75.490 Kč
Poznámka k nákladům: S výjimkou cen, převzatých z nabídkových listů na
internetu, jsou ostatní částky odhadnuty přibližně, s výdaji je možno
samozřejmě dále pracovat a upřesnit je.
Z uvedeného lze soudit, že celková částka pro navržené aktivity splňuje
podmínku respektování dolní hranice 50.000 Kč s tím, že v rámci další přípravy
akce je žádoucí dosud neupřesněné odhady specifikovat se záměrem
uvedenou částku rozumně v rámci možností nenavyšovat.
http://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-cornilleau-pro-510-outdoormodry3--a
http://www.a-sachy.cz/index.php?main_page=index&cPath=4
Přílohy:
1. Umístění stolu pro stolní tenis
2. Stůl pro stolní tenis
3. Umístění šachovnice a úložiště figurek
4. Ukázka z Náměstí Míru
V Praze, 5.11.2015
Kvantifikace osob
zasažených
myslím, že zájemců by málo nebylo
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

měně než 75.000 Kč

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:
Fotografická příloha:

souhlasím

