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Název nápadu 

Dejte vašemu nápadu stručný a výstižný název, který jej bude během projednávání a hlasování 

dobře reprezentovat.  

 
Ledová plocha u Obory Hvězda (pláň Vypich) 

 

Anotace nápadu 

Napište krátký a jasný popis vašeho nápadu (maximálně 500 znaků). V čem nápad spočívá, čeho se 

týká, jak a komu přinese užitek. Anotace bude sloužit k propagaci na webu, v médiích a při 

hlasování.  

 
Tento projekt rozšiřuje možnost zimního sportovního vyžití v předpolí Obory Hvězda. Již 
několikátou zimu hostí louka před vstupem do Obory Hvězda ze strany Vypichu běžkařský ovál 
s náležitým vybavením a zázemím. Tímto projektem by hned v sousedství vyrostla ledová plocha 
pro bruslení – čímž by došlo k rozšíření a prodloužení sportovního vyžití v oblasti v zimním 
období. S ohledem na blízkost několika škol a školek by bylo možné tuto plochu využít i v pracovní 
dny v dopoledních hodinách pro rozšířenou výuku tělocviku.   

Kde má být nápad realizován 

Do políčka vložte GPS souřadnice místa, kde chcete nápad realizovat. Použijte k tomu mapu 

www.google.cz/maps. V případě, že si nevíte rady, popište umístění vašeho nápadu slovně, napište 

adresu, název veřejného prostranství či přesnější popis místa.  

 
50°04'48.3"N 14°20'33.2"E 

50.080074, 14.342566  

katastrální území Břevnov, parcel. číslo 2557/1, vedle běžkařského oválu 

 

 

Podrobnější popis nápadu  

Zde můžete váš nápad blíže představit - popište současný stav a zamýšlené zlepšení, napište, proč 

by měl být nápad realizován, v čem spočívá jeho přínos a komu má nápad především sloužit.  
Oblast Obory Hvězda je využívána i v zimních měsících, kdy je při vhodných podmínkách na pláni 
před oborou zprovozněn běžkařský ovál a k němu náležející zázemí. Tento projekt významným 
způsobem rozšiřuje možnosti sportovního vyžití v oblasti Břevnova, a to v průběhu celého zimního 
období. 
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S touto sportovní aktivitou vč. samotné realizace má Praha 6 již své zkušenosti s ohledem na 
velmi populární mobilní kluziště v Dejvicích. Umístění tohoto zařízení v oblasti Vypich je vhodné 
nejen s ohledem na dobrou dopravní dostupnost, vnímání oblasti Vypichu jako sportovního území 
a vhodné klimatické podmínky, ale i s ohledem na zázemí, jež může sdílet spolu s běžkařským 
oválem.  

Cílovou skupinou jsou rekreační sportovci, rodiny s dětmi, a také školy a školky. Již řada škol na 
území hl. města Prahy do svého výukového plánu zakomponovala výuku bruslení, intenzita výuky 
se dá přizpůsobit věku dětí i druhu školy (např. sportovně zaměřené školy mají intenzivní výuku 
několikrát za týden). V odpoledních hodinách a o víkendech bude ledová plocha využívána nejen 
obyvateli Břevnova, Petřin a Bílé Hory, ale i dalších přilehlých oblastí, kde se nenachází kluziště.  

Odhadovaný rozpočet 

Pokuste se odhadnout, kolik by váš nápad mohl stát. Nepotřebujeme položkový rozpočet, ale hrubý 

odhad nákladů na realizaci nápadu. Cenu přitom uvádějte včetně DPH.  

 

Náklady na tento projekt jsou jednak investičního charakteru zakoupení kluziště a provozního 

charakteru, nebo se může jednat pouze o službu (tj. pronájem kluziště vč. služeb).  

Při stanovení odhadovaného nákladu vycházíme z rozpočtu Prahy 6, který v roce 2016 uvádí 

náklady na mobilní kluziště ve výši 1.400.000 Kč a v roce 2017 ve výši 400.000. Z těchto informací 

lze usuzovat, že investiční náklady jsou ve výši 1.000.000 Kč a provozní ve výši 400.000 Kč ročně.  

S ohledem na výše uvedené informace očekáváme investiční náklady na mobilní kluziště v oblasti 

Vypichu rovněž ve výši cca 1.000.000 Kč. Ty by financovala Praha 6 v rámci projektu Nápad pro 

Šestku. 

Vzhledem k možnosti společného zázemí pro běžkařský okruh a ledovou plochu, očekáváme, že 

provozní náklady budou nižší, než v případě samostatného kluziště. Reálný nárůst provozních 

nákladů předpokládáme ve výši cca 250.000 Kč. Tyto provozní náklady by bylo možné kompletně 

pokrýt příjmem z reklamy na bocích (mantinelech) kluziště, případně přímo na ledové ploše, nebo ze 

sponzorských darů, či v rámci jiných projektů podporujících například školní sportovní aktivity. 

V rámci Nápadu pro Šestku předpokládáme, že budou financovány pouze investiční a nikoliv 

provozní náklady, a proto hodnotu přihlášeného projektu odhadujeme na 1.000.000 Kč. 

Další možnou variantou je pronájem rozumně velkého kluziště vč. provozu na jednu zimní sezónu. 

 

Ilustrační obrázek  

Nahrajte fotku nebo obrázek, který dobře charakterizuje váš nápad a bude ho reprezentovat na 

webu, v médiích a při hlasování. Pokud si nevíte rady, vyfoťte současný stav místa, které chcete 

vaším nápadem změnit k lepšímu.  
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Navrhovatel nápadu  

Navrhovatel stojí za přihlášeným nápadem, konzultuje ho během projednání s Úřadem městské 

části, může ho prezentovat a propagovat před veřejným hlasováním.  

 

Jméno a příjmení  

Tomáš Veselý 

 

Telefon  

735610011 

E-mail  

Veselac75@gmail.com 

Rok narození  

1975 

Adresa trvalého bydliště  

Radimova 138/29, Praha 6 

Korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště 

Na Břevnovské pláni 11, Praha 6 

 

Garanti  

Každý přihlášený nápad má mít tři garanty neboli podporovatele. Role garanta spočívá v tom, že 

uvedením svého jména a kontaktu vyjádří podporu přihlášenému nápadu a jeho navrhovateli. V 

případě nepřítomnosti navrhovatele je garant ochoten ho zastoupit. Garantem vašeho nápadu může 

být kdokoli, třeba sousedé, kamarádi, spolužáci nebo členové rodiny.  

 

 

Garant 1  

Jméno a příjmení  

Lucie Zimmermannová 

Telefon  

777902921 

E-mail  

lucie.zimmermannova@email.cz 

 

Garant 2  

Jméno a příjmení  
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Eva Řezáčová 

Telefon 

607249006 

E-mail  

eva.rezacova@gmail.com 

 

Garant 3  

Jméno a příjmení  

Lenka Štěpánková 

Telefon 

777836329 

 E-mail  

l.e.n.k.a.stepankova@seznam.cz 

 

 

Přílohy  

K vašemu nápadu můžete přiložit další obrázky nebo fotografie, výkresy nebo náčrty, cokoli, co jej 

vystihuje a přibližuje. Nahrané přílohy budou reprezentovat váš nápad na webu.  

 

Příloha 1  

zobrazení pozemku z Katastru nemovitostí 

 

 
 

Příloha 2  

 

Příloha 3  

 

Příloha 4  

 

Příloha 5  

 

 

Ročník 
2019

 

Rok přihlášení projektu.  

 

* Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Úřadem městské části Praha 6 v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 


