
Venkovní skříňky pro sportovce na ostrově 
Ludvíka Daňka

Jméno a příjmení navrhovatele: Martina Čumová 

Odůvodnění návrhu: 
Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka si v současné době není kam bezpečně odložit osobní 
věci. Instalace alespoň 24 venkovních uzamykatelných skřínek je řešením pro všechny, kteří 
zde rádi sportují. 

Technické provedení  skřínek by sestávalo  z  jednoduché  železné konstrukce (odolnost  proti
dešti, nízké pořizovací náklady). Skřínky by byly uzamykatelné buď pomocí vlastního visacího
zámku, nebo skrze mincovní systém zamykání, popřípadě jiným vhodným systémem. V případě
visacích  zámků  může  nastat  problém,  že  budou  z různých  důvodů  dlouhodobě  uzamčené
(ztráta klíčů, osobní úschovna apod.). Proto by bylo vhodné 1x za měsíc všechny zámky po
předchozím  viditelném  a  dlouhodobějším  upozornění  odstranit  (upozornění  by  mohlo  být
například formou vyvěšení u skříněk, mobilním rozhlasem, na www nástěnku, apod.).  

http://www.sisocz.cz/mincovni-zamek-klic-snake/ 

Skříňky by byly umístěny pod malým přístřeškem (Obrázek 1).

Obrázek 1: Možná podoba venkovních skříněk. 

Zdroj: (https://www.gforceeurope.com/catalog/product/gallery/image/1887/id/686/)



Skříňky by mohly být umístěny na jednom ze tří navrhovaných míst v blízkosti basebollového
hřiště a areálu firmy Expal (Obrázek 2.). 

Obrázek 2: Zatravněná plocha vhodná k umístění venkovních skříněk. 

Skříňky by se tak nacházely téměř v těsné blízkosti parkoviště a cyklostezky (Obrázek 3, 4 a 5).

Obrázek 3: První návrh umístění venkovních skříněk pro sportovce.



Obrázek 4: Druhý návrh umístění venkovních skříněk pro sportovce.

Obrázek 5: Třetí návrh umístění venkovních skříněk pro sportovce.



Popis navrhovaného řešení: 
Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka by se ve vhodné lokalitě mezi basebollovým hřištěm a 
areálem firmy Expal umístily zastřešené veřejné venkovní skříňky pro sportovce. 

Na  trhu  existuje  široká  varianta  plastových  nebo  kovových  šatních  skříněk,  vhodných
k venkovnímu  umístění.  Zároveň  existují  různé  možnosti  jejich  uzamykání  (visací  zámek,
mincovní systém). Záleželo by spíše na finančních možnostech města Blanska, k jaké variantě
by se přiklánělo. 

Možnosti venkovních skříněk jsou široké, zde uvádím příklady: 

Plastová šatní skříň uzamykatelná zámkem. 

Zdroj:  http://www.terasport.cz/nabytek-zakladni-stredni-vysoke-skoly.php?pk=589&pr=TL0002
(Cena za ks: 4087 Kč) 

http://www.terasport.cz/nabytek-zakladni-stredni-vysoke-skoly.php?pk=589&pr=TL0002


Kovové praktické uzamykatelné boxy.

Zdroj: https://terasport.sk/nabytek-zakladni-stredni-vysoke-skoly.php?pk=772&pr=9277 

(Cena: 743 E)

 

http://www.vybaveni-firem.cz/svarovane-satni-skrine-philip-15-boxu-p116559

(Cena vč. DPH:9 896,59 Kč)



https://www.b2bpartner.cz/satni-skrinka-s-boxy-15-boxu-modre-dvere/?
gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jX7XJx3dQwMjtFArmhGkd6rQhsIrRZl-
rAHqJdIsOfRmAhU3kzBMzxoCMeQQAvD_BwE
(Cena vč. DPH:7980 Kč)

Příklady mincovních zámků: 
http://www.sisocz.cz/mincovni-zamek-klic-snake/ (Cena za ks: 462 Kč)
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730001282-mincovni-zamek-na-10-kc-levy.html (Cena/ks:
609 Kč)

Kovová skříňka 4x6 boxů, mincovní zámek: 
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000839-skrinka-6-boxu-kov-mincovni-zamek-
1970x900-seda-moda.html?
gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jRyrYEGopvjGDi0tVKVTxq063QmSVf2qBHYBGceJgBod
LIAmFTO9EhoCiAMQAvD_BwE
(Cena za 4x6 boxů: cca 50000 Kč)

Kovová skříňka 2x15 boxů, mincovní zámek:
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000898-skrinka-15-boxu-kov-mincovni-zamek-
1750x900-seda-seda.html (Cena: cca 50000 Kč)

Celkové finanční  náklady na  pořízení  skříněk,  přístřešku  a  terénní  úpravy  odhaduji  na
cca 125 000 Kč. 

https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000898-skrinka-15-boxu-kov-mincovni-zamek-1750x900-seda-seda.html
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000898-skrinka-15-boxu-kov-mincovni-zamek-1750x900-seda-seda.html
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000839-skrinka-6-boxu-kov-mincovni-zamek-1970x900-seda-moda.html?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jRyrYEGopvjGDi0tVKVTxq063QmSVf2qBHYBGceJgBodLIAmFTO9EhoCiAMQAvD_BwE
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000839-skrinka-6-boxu-kov-mincovni-zamek-1970x900-seda-moda.html?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jRyrYEGopvjGDi0tVKVTxq063QmSVf2qBHYBGceJgBodLIAmFTO9EhoCiAMQAvD_BwE
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730000839-skrinka-6-boxu-kov-mincovni-zamek-1970x900-seda-moda.html?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jRyrYEGopvjGDi0tVKVTxq063QmSVf2qBHYBGceJgBodLIAmFTO9EhoCiAMQAvD_BwE
https://eshop.az-reklama.cz/cz-detail-730001282-mincovni-zamek-na-10-kc-levy.html
http://www.sisocz.cz/mincovni-zamek-klic-snake/
https://www.b2bpartner.cz/satni-skrinka-s-boxy-15-boxu-modre-dvere/?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jX7XJx3dQwMjtFArmhGkd6rQhsIrRZl-rAHqJdIsOfRmAhU3kzBMzxoCMeQQAvD_BwE
https://www.b2bpartner.cz/satni-skrinka-s-boxy-15-boxu-modre-dvere/?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jX7XJx3dQwMjtFArmhGkd6rQhsIrRZl-rAHqJdIsOfRmAhU3kzBMzxoCMeQQAvD_BwE
https://www.b2bpartner.cz/satni-skrinka-s-boxy-15-boxu-modre-dvere/?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jX7XJx3dQwMjtFArmhGkd6rQhsIrRZl-rAHqJdIsOfRmAhU3kzBMzxoCMeQQAvD_BwE

