Pořadové číslo projektu:

40

Název projektu:

Street workout park Sunflower

Popis projektu:

Předkládaným návrhem je výstavba nového Street workout parku
Sunflower. Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí se
systémem hrazd, bradel, žebříků a držáku na kruhy. Jednotlivé
části fitness hřiště jsou spojeny v harmonický celek pro posilování
vlastní vahou.

Navrhovatel projektu:

Berenika Jerieová

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

700.000 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

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Street workout park Sunflower

Lokalita, které se
Zahradní Město - Záběhlice
návrh týká*:
Identifikace
navrhovatele:

Berenika Jerieová

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se parc. č. 2225/185, k.ú. Záběhlice
návrh týká*:

Odůvodnění
návrhu*:

V poslední době na území Prahy vznikla a nově vznikají nová dětská hřiště i
venkovní posilovny pro seniory, avšak místa vhodná pro věkovou skupinu 15-60
let stále chybí. Z tohoto důvodu navrhuji vybudování street workout parku, neboli
venkovního fitness hřiště, který by měl sloužit pro aktivní využití volného času
mládeže a dospělých ve venkovním prostředí.
Místo může sloužit i jako prostor pro pořádání sportovních akcí na Zahradním
městě.
Parky tohoto typu byly nedávno vybudovány v ostatních lokalitách městské části
Praha 10 (Malešice, Strašnice), ale na Zahradním městě takové zařízení stále
chybí. Zásadním požadovaným kritériem pro plnohodnotné využívání zařízení
tohoto typu je jeho dostupnost a univerzálnost. Tento požadavek předkládaný
záměr zpracovaný v tomto projektu v plné míře splňuje.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Volná travnatá plocha vedle stávajícího dětského hřiště.

Předkládaným záměrem je výstavba nového Street workout parku Sunflower.
Zamýšlený stav*: Jedná se o místo pro kondiční cvičení a posilování ve venkovním prostoru určené
pro obyvatele Zahradního města a případně i mládež z blízkého okolí. Cvičiště
bylo pojmenováno po výškové obytné budově, která nese název Slunečnice a je

orientačním bodem pro pěší přístup na místo.
Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí. Systém hrazd, bradel, žebříků
a držáku na kruhy je spojen v harmonický celek pro posilování vlastní vahou.
Podkladem pro umístění ocelové konstrukce je betonová deska pokrytá speciální
dopadovou plochou (EPDM) s rozměry 10,5 x 13 metrů a sílou 14 mm.
Ocelová konstrukce je tvořena následujícími segmenty:
• 7x jednoduchá hrazda v různých výškách
• 2x dlouhá hrazda
• trojitá hrazda
• designová negativní hrazda
• dvojitá freestylová bradla
• 2x držák na kruhy
• žebřiny
• žebřík
• 2x šikmý žebřík
• tyč na pole dance
• 2x šikmá noha s hrazdou
Maximální výška konstrukce je 3 215 mm. Součástí cvičiště je lavička s bradly
umístěná u konstrukce na dopadové ploše. Navrženo je modro-růžové barevné
provedení, které bude plnit funkci nejen estetickou, ale bude i přitažlivé zejména
pro věkovou skupinu dospívající mládeže.
Výkresová část navrženého technického řešení je obsažena v přílohové části
projektu.
Poznámka:
Navržené barevné provedení bude zpracováno v rámci vizualizace až v realizačním
projektu.
Ocelová konstrukce je stavebnicí, výsledný celek tedy vzniká z jednotlivých
konstrukčních segmentů, které je možné různě nakombinovat. Jsou tedy možná
variantní řešení. Cílem tohoto projektu bylo vybrat na základě vlastních
zkušeností optimální variantu s přihlédnutím k velikosti konstrukce, jejímu
umístění a ekonomické přijatelnosti záměru.
Návrh je předložen pouze v jedné z možných variant řešení.
Navržená varianta je podrobněji představena v přílohové části projektu.
Fotodokumentace současného stavu a ostatní přílohy ke stažení zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/GVT2TLE73H4FUCJT-AJK/

Kvantifikace
osob zasažených
1000
realizací
návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

700.000,-

Souhlasím se
zpracováním
souhlasím
osobních údajů*:

