
 Pingpongové stoly pro všechny 
 
 
 

 

Anotace: 
 

Projekt spočívá v instalaci 10 betonových pingpongových stolů do veřejného prostoru. 

Cílem projektu je zvýšit pestrost veřejně dostupných sportovních aktivit vhodných pro všechny 

věkové kategorie a poskytnout možnost smysluplného odreagování na čerstvém vzduchu či trávení 

volných hodin v přírodě. Některé lokality jsou voleny v blízkosti ZŠ a VŠ kampusu. Stoly jsou 

nenáročné na údržbu, což zaručuje jejich dlouhou životnost. V případě nutnosti je lze přemístit, 

nikoliv však ukrást, váží 450 kg. 

 
 Podrobný popis: 

 

Inspirací pro tento nápad nám byla Vídeň, ve které je kromě velkého množství dětských 

hřišť i spousta hřišť na basketbal, tenis, volejbal a mimo jiné kvantum pingpongových stolů. Ping- 

pong si můžete zahrát téměř doslova na každém rohu i v mnoha jiných městech. Celosvětovou 

databázi stolů naleznete zde: www.pingpongmap.net. Řekli jsme si proto, že není důvod, proč by 

podobné možnosti nemohly být i na Praze 6. 

Stoly na stolní tenis jsme si vybrali z toho důvodu, že jsou nenáročné na realizaci a jsou velmi 

odolné vůči vandalismu. Stolní tenis navíc není finančně náročný na vybavení sportovců (ke hře 

jsou kromě stolu potřeba jen pálky a míček) a lze si s ním zpestřit například obědovou pauzu. 

 
Pro letošní rok jsme vybrali 5 lokalit na Praze 6 (Baba, Bořislavka, Lotyšská, Petřiny, 

Veleslavín), pokud se nápad osvědčí, pokusíme se v dalších letech umístit pingpongové stoly 

do dalších částí Prahy 6. 
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Na každou z 5 vybraných lokalit budou umístěny dva stoly. Vždy jeden bez síťky a druhý s 

kovovou síťkou. Jelikož kovová síťka má trochu jiné vlastnosti, tak aby si více zapálení hráči mohli 

zahrát se síťkou vlastní. Pro nás ostatní tam bude vždy stůl se stálou kovovou síťkou. 

 
Zhotovitel: 

Zhotovitelem projektu by mohl být například výrobce pingpongových stolů KlimSport - 

Martin Kliment, jehož webové stránky jsou http://www.klimsport.cz/ 
 

 
 Předpokládaný rozpočet: 

 
 počet kusů cena bez DPH/ks cena s DPH/ks 

Betonový stůl 10 10 743,80 Kč 13 000,00 Kč 

Kovová síťka 5 991,70 Kč 1 200,00 Kč 

Montáž 10 400,00 Kč 484,00 Kč 

Doprava 10 238,00 Kč 288,00 Kč 

 celkem: 143 720,00 Kč 

 
Samozřejmě počítáme s tím, že na zhotovení stolů musí být výběrové řízení a tak se finální cena 

může ještě lišit. Dále musíme do nákladu zahrnout lehké terénní úpravy. Terénní úpravy by 

spočívali ve vyrovnání travnatého podloží pod stoly. Odhad těchto terénních úprav je cca 

5000kč/stůl. 

 
Celkový odhadovaný rozpočet projektu tedy vychází na 193 720,00 Kč. 

 
Lokality: 

 
Baba 50.1164661N, 14.3836153E 

Bořislavka 50.0973711N, 14.3695714E 

Lotyšská 50.1037994N, 14.3970183E 

Petřiny 50.0901706N, 14.3458847E 

Veleslavín 50.0971892N, 14.3572467E 

 
Umístění všech lokalit na jedné mapě naleznete pod tímto odkazem: 
https://mapy.cz/s/dezoracafo 
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 Popisy jednotlivých lokalit: 
 

Baba: 

V rámci projektu by bylo obohaceno o další aktivity sportovní hřiště na Babě. V tuto chvíli se na 

něm nachází dětské hřiště, skatepark, hřiště na tenis a basketbal. Po konzultaci s magistrátem 

jsme zde pro dva ping-pongové stoly vybrali místo za fotbalovým hřištěm.    

 



 Bořislavka: 
 

V rámci projektu bychom umístili dva pingpongové stoly na velké plně nevyužité oplocené dětské 

hřiště poblíž Bořislavky. Hřiště se nachází hned vedle vznikajícího obchodního centra pár minut od 

metra Bořislavka. Stoly by byly dobře dostupné pomocí MHD a byly by vhodné například pro 

maminky s dětmi. Maminky budou mít možnost zahrát si stolní tenis, zatímco si děti budou hrát na 

pískovišti. 
 



Lotyšská: 

Další dva stoly bychom rádi umístili do parčíku u ulice Lotyšská vedle fotbalového hřiště. Toto 
místo se nachází nedaleko vysokoškolského kampusu a také těsně vedle zastávky tramvaje 
Lotyšská. Ping-pongové stoly by zde tedy sloužily jako smysluplné odreagování se pro 
vysokoškoláky, zábava pro místní děti, mládež i dospělé a zároveň by byly dobře dostupné pro 
všechny návštěvníky Dejvic. 

 



Petřiny: 
 

Dále by v projektu vznikly dva stoly v sídlišti Petřiny. A to konkrétně mezi domy u křižovatky ulic Na 

Okraji a Čílova. Na tomto místě už v minulosti ping-pongový stůl stával a osvědčil se. Z toho 

důvodu bychom zde chtěli vybudovat stoly nové, aby místní nepřišli o možnost tohoto 

krásného sportovního vyžití. Navíc se místo nachází velmi blízko metra a je tak dostupné i 

širší veřejnosti. 

 

  



Veleslavín: 
 

Poslední dva stoly bychom umístili poblíž tramvajové zastávky Sídliště Červený vrch a to 

k dětskému hřišti vedle ulice Angolská. Je to místo v blízkosti dvou základních škol a ping-

pongové stoly by tak mohly sloužit jako zdravá odpolední aktivita pro menší i větší školáky. 

Navíc je místo opět velmi dobře dostupné pomocí MHD.  


