
Projekt

Název projektu;

Lavičky pro oddech í setkávání generací.

Odůvodněnĺ návrhu:
(popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa, fotodokumentace)

Předkládaný projekt reaguje na požadavek veřejnosti, zajistit ve městě více možností

k oddechu a k posezení. Konkrétně jde o lavičky a případně stolky s posezením (v textu

„hnĺzdď‘) instalované na veřejných plochách města a to nejen v centru, ale I v sídlištních

oblastech města.

Během srpna 2020 byla vyzvána veřejnost (prostřednictvím komunitních kanálů farnosti

svatého Martina v Blansku) k zmapování města Blansko z pohledu možnosti instalace dalších

odpočinkových míst (,‚laviček“ a „hnízd“).

Základní podněty k této iniciativě vzešly nejvíce:

7) od seniorů a nemocných, kteří se pohybují pěšky po městě, aby si na své trase (do obchodu,

k lékaři, z garáží apod.) mohli na chvíli odpočinout

2) od rodin s dětmi, aby mohly na delší chvíli posedět s rodinou a přáteli mimo stavebně

uzavřené prostory, zejména v okolí svého bydliště (například na způsob restauračních

zahrádek, ale s vlastním občerstvením)

Naše organizace tyto požadavky tedy víceméně tlumočí.

Popis navrhovaného řešení:
(popis návrhu, cílové řešení, předpokládané náklady projektu, jakého množství obyvatel se týká, komu je

určeno, způsoby realizace)

Popis návrhu

Do výzvy k monitorování vhodných míst se zapojilo asi 200 lidí různých generací. Na

základě jejich iniciativy obdržela farnost svatého Martina do konce srpna 2020 kolem 60 návrhů

na revitalizaci či umístění dalších odpočinkových míst (laviček a hnízd) ve městě Blansko.

Tyto návrhy jsou rozdělené do dvou skupin, odpovídajících zhruba uvedeným základním

podnětům.

1) Jednoduché „lavičky“, umístěné blízko pěších tras (chodníků) se specifickým požadavkem

vyššího posezu(!), odpovídajícího rehabilitačním židlím a případných poduček, pro snadnější

sebeobsluhu.

2) Místa pro posezení skupiny osob (,‚hnízda“), umístěná v blízkosti pěších tras, ale I ve volném

prostoru parků a jinak nevyužitých lokalit v okolí bydliště, se specifickým požadavkem na to, aby

sloužila ke svému skutečnému účelu, tedy k setkávání, občerstvení, besedě apod. a nikoli

nežádoucím k aktivitám (např. ze strany rizikových skupin osob).

Pozn:

Jako nezbytný doplňující požadavek se v reakcí respondentů vyskytovaly: odpadkový koš (není do

navrhovaného rozpočtu zahrnuto).

A jako volitelný požadavek pítko z veřejného řádu (není do navrhovaného rozpočtu zahrnuto).

Cílová skupina uživatelů

Z průzkumu vyplynuly cíl. skupiny: senioři a skupiny obyvatel (zejména rodiny) a návštěvníků.



V Cílové řešení

Ve spoluprácí s blanenským designérem navrhujeme následující řešení:

K bodu 1)

Pořĺdit lavičky s vyšším posezem a podmčkami podél pěších tras, jakje vyznačeno na mapě,

v místech navržených občany v rámci uvedené veřejné výzvy.

-!
DonOdlO

J /VYvYsena Iavicka s podruckou pro seniory tzv SENIOR LAVIČKA

• Technicka specifikace Iaviky

ľ..‘—,

K bodu 2)

ukázka i nacenění viz: httpsl/vvww.parkove-lavicky. cz/kovova-laWcka-pro-senioryhtml

Pořídit v duchu jednotné městské grafiky:

- Stolky řešené jako kostky z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů/krychlí.

- K sezení kostky z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů/krychlí jako segmentové a různě

sestavitelné posezné prvky pro děti I dospělé.

Pozn. Různé výšky a šílky sedacích kostek zabráníjejích zneužití k tzv. polehávání nezpůsobilých osob

příklad návrhu od blanenského sochaře/designéra



- Povrchová úprava: kvalitní lazura (nátěr by bylo možné provést brigádnicky formou
výchovného workshopu pro děti a mládež), podle zkušeností z našeho Komunitního centra
vydrží takto natřené lavičky v plenéru přes 70 let bez údržby (viz foto — lavice, na níž leží mode!)

- Hnízda by byla instalována na betonové dlaždíce s hladkým povrchem, aby bylo možno
v případě potřeby upravit umístění kostek. Tímto segmentovým pojetím se umožní variabilita
hnízd odpovídající cílové skupině uživatelů.

- Opěradla se u tohoto typu vybavení nepředpokládají. Vychází se z toho, že i jiná města volí
podobné typy zařízení.

_Zadrahou_82020.html)

Varianta:
- Charakter „setkávání generací“ by mohl být zdůrazněn instalací „totemu s vyřezaným jménem
dané blanenské osobnosti a symbolem, připomínajícím její odkaz (například: u E. Roučky,
otáčívá větrná šipka — symbol měřící techniky.., není do navrhovaného rozpočtu zahrnuto)

Předpokládané náklady projektu

7 ks

Příloha:

7) Přehledové mapy s očíslovanými místy pro instalace laviček a hnízd, jakje navrhla

zapojená veřejnost
2) Číselný přehled těchto lokalit s označením navrhovaného typu instalace: lavička *

hnízdo * kombinace obojího

(foto převzato z

Celkem 25 ks

Lavička Cena (v Kč, bez DPH) * podle https://www.parkove
Iavickv. cz!kovova-I‘,irk-oro-seniorv.html k 28.9.2020

3338

Hnízdo Ceny (v Kč, bez DPH) * podle průzkumu cen z veřejně
(1 sada = 7 stolek +4 stoličky) dostupných zdrojů k 28.9.2020

materiál: 2 x 7m3 modřín nesušený 2 x 8000 76000
opracování a doprava materiálu 5 x 3000 1 5000

nátěr (nátěrový materiál) 3000
Celkem J hnízdo (cca) 34000
Celkem 15 sad 510000

CELKEM celý projekt: 593450

83450

Oboje k dispozici na internetu: https://mapy.cz/s/lazodamolo



SPOLEČNĚ PRO

BLINSKO

Podpisový arch

Jméno a přmení navrhovatele projektu:

Římskokatolická farnost Blansko, zastoupená: Jiří Kaňa, farář

Název projektu:

Lavička pro oddech i setkávání generací



PROPAGACE

(Uveďte, Jak informujete veřejnost o svých aktivitách/činnostech —propagace přes Internet, letáčky, místní rozhlas apod.)

Aktuálně: prostřednictvím internetových stránek farností a dalších sociálních sítí a také formou

nástěnek v kostele a jeho okolí.
Příležitostně: zejména prostřednictvím Zpravodaje města Blansko a farního věstníku.

(Uveďte webové stránky, případně profil vaší organizace na sociálních sítích, pokud je máte.)

Webové stránky www.farnostblansko.cz

Stránka 3 z 3

N



Příloha
detaily míst pro umístění laviček a hnízd na

pozemcích města Blansko v rámci projektu;
Lavičky pro oddech i setkávánígenerací,
podaném Farností sv. martina v Blansku v rámci
Participativnéfho rozpočtu 2021 ke dni 29.9.2020.

Na internetu k dispozici na;
https :1/mapy.cz/s/lazodamolo
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Lavičky v Blansku X

Sd(tí vend,fa zachov[ové ‘Pci Lv K ‘4 1
Oi h.t: hic?p CZ- Zodc Oť

Í
Uložit Sdflet E<portoat Smazat

bc dy

avčky u ZŠ pod stromy
Y 13T54293uE

43 317297N, 13i7478E

lavičky pod stromy u hřNtova
4922i BFN i39!4 173“E

49.37122N, i6fi511 583E

Lavičky otočeně k sobě pod stromy mezi
49132 299“N tf9!2 ö7t1E

4335B3719N, i5O74E

lavičky otočeně k sobě pod stromy mezi
492 I 132.702“N, I 6394. 23911E

49359O29N, I5I19I1E

lavičky otočeně k sobě pod stromy mezi
42I 132.979uN, I9.99HE

43591UN, 5E

tavičky otočeně k sobě pod stromy mezi
432I S2N, 39‘3iZ7‘1E

43359Iit.J. I 5237E

Q
lavičky otočeně k sobě pod stromy mezi

139‘i1flW‘E

49359I1M, I532242E

Nový bodtavičky otočené k sobě pod stro..
492V327O2‘ľ, I 393TZI ‘E



Lavíčkyv Blansku x
Si‘Iĺ iduIs z3:‘!:v3Iv3

Í
UIDžit SdĺIt Eptvat Sm3zst

b

tavičky se stolkem mezi sebou a stříškou
432V3O14“N, i39‘13.733“E

49.358 5039N, 1538 144E

stotček a vyi lavičky pro seniory
432i Q911f4 Ť33‘3. 28UE

49.35BŤ92N, 15O9732E

tavičky se stolečkem
49213Q224“tL i‘3915.ttO‘E

4.3B3358N. i4i92E

lavičky podél řekyšcyk[ostezky a 1xtavičk.
49227351 N, I 382O35E

43387O39N, Ie2E9269E

lavičky se stolečkem a střkou na détsk..
432Z 37N i891 fi42E

4938715N, ‘1‘. 5O45E

vyIi1stupňovité lavičky na travnaté
492Z O1HN I9‘2 744“E

493B35UN, 15O7I9E

lavičky se stolečkem mezi rybničkem, s
4922‘I 3538HN, I 38t853‘E

4937U4275t I íj333493

tavičky se stolečkem a střikou
49‘21 ‘37.O 7“N, I 322 70 VE



Lavičkyv Blansku x
Sflĺ uI3 zc1:3I:v

Í
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bdy

avíčky u zastávky BIa.isko-mésto
RožrnitIova, B‘ansko, Blansko

493eC2264N, i54C28ii E

vyi tavíčkylstupňovitě tavíčky ve stnu
RožmitLov3, BInsko, Btarsko

43.C3BN, 14O91E

vyši Lavička se stoLečkem a stříškou
4921‘41í42, i382.3.a‘2t1E

49.3ľ 42 1N, 18.5425‘e9E

přídat Lavičku se stoLečkem
RožmitIo. Blansko, Blans;o

4932C538N, ‘J5431 9i E

Iavčka
492143 U. i3‘39O4‘E

49.3244N, i441T97E

[avečky v okoLí cukrárny Severka
Žalkoiskěho, Blan);o, Blansko

49.3477CEN. .43‘ 472E

zastřeiený stůL a Lavičky, stupňovitě Lavíč..
43D21 54.i1W‘N, I 3243. 4‘E

49.35I 717N. 1öi54f4OIi9E

lavičky poděl silnice k bowhngu
rk tan;kn. lnn



Lavíčkyv Blansku x
Ílirl3 2i:vI:

I
UIŽit Sdílet Eipartovat Srn9zat

bcdy

Lavička se stoLečkem
4W21 5 523“N I 3Bi2 O 2‘E

49354233N, 113.84772CÖE

posezení židHčky a stoLečky na šachy, dá.
492i4 5“N I 3848 024HE

49.35O45BN, 16M8EI731E

Iavičkyiposezeni na trávníku
4921 5417W‘N, 13‘492BT‘E

43 2521 42N, 147O.242E

Lavičky se stoLy nejen pro kamarády ze
D‘,orská. Blansko, Bkrsko

492852.iIN, 16:649873 IE

Lavička
4W21 136 444 33l4 23 T‘E

49.301233N, i6.4621 33E

Lavička
4W21 45O I %Hr I 63842. lOIřE

4926044N, i645O275E

přidat lavičku a stoleček
Zárk. Blansko, Btarsko

49. 3635369N, I 8457664E

Ziavičky a stoleček
49‘654‘1N I 39321 11E

49.3740372N, 166510611 E



Lavičkyv Blansku x
SiIi 13 Z3ChIV3

* Í
UIcŽit Sdík.t Expcrtovat Smzt

[avčka
4922‘24.975“tL .D392 778 “E

49. 373039N, 150TT14E

lavičky se stolem před starou školou
492W34.39W‘I‘i, 139‘39.59“E

4834282N, 133Q99iE

lavčka na cestě k hotelu Panorama
4Ftc%t R92 242HE

43.370 i‘i 44N, 1i.i58357bE

iavčka se střkou a stolečkem na ces.tě.
4Ei2220 .373“tJ, ‘ 39‘470“E

43.3723258 N. 132i94E

iavčka n cestě k hotelu Panorama
49“22 4T‘H ‘fR9 3Q“E
49.3728744N. i..e57997E

iavečkyve svahu
4922‘i U5711N i19“7 BSW‘E

49.3e9c3N, i8i357771 9E

rozrn1SÍLÍ vice lavíček na cestu ZUŠ-Palava
49ri1‘1J 229‘N i97B0“E

49. 33952BN, I ‚i35O53E

iavčky z možnosti posezeni u ryhnika
SlĎuDnk Btnkr E[rkĎ



Lavičkyv Blansku X

9iiIĺ vI3 z:r:I
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UIDžit Sdíist xportcvat Snz3zBt

bdy

pňcLat Lavíčky v parku BJkěrncově vyi p.
4Eř24 ‘34 39“N, 1-33 ‘54. 11 5HE

493595472N, .643E53E

přidat tavičky se střikou a stotečkem na..
4921‘45314‘ti. 3S‘3B,93“E

49. 3327234N, i44i 4E 9E

avčky s posezenim u dětského hřté
4922‘1 973“N. 1 39‘B 2HE

49. 372154N, i523753E

Lavičky před nebo z boku Pekařská 3
49229 Q4“N, 17355‘E

4937i9572N, 1i852Q42E

Íavčky s posezenirn
E;řezirky, SI3rci. B[arsko

493 Ji33 1N, 1583 Ii E

Lavičky s pos.ezenirn
4921 3.O92“N, I 3‘58 .11 411E

49.3591 925N, I .494T5E

Lavičky
492i“3i23C“,l, I33‘Q.58“E

43.35ö747N, Ii3i35 I 525E

Lavičky s posezenm (riLern)
Čapoia. B[an5ko, Bĺarko

49.35‘5572N, I .552i472E



Lavičky v Blansku X

SJÍIĺ ‘,rduk z3I3I:

* ± Í
Uložit Sd ílt Exptcv3t Srn szt

přidat ‘alespoň 16 lavíček na üseku Billa -

4922.44TN, ‘i334.591 E

49.3573472N, ‘t8.842949E

tavičky se stolečkem
492221 335UN 139‘C 50 9“E

49.372592N, 35Oi4‘11E

tavička
RDžrnitLova, BiarkD, BIrko

4307223N, i‘4t375E

rozřit tavičky na cestě mezi Korunou a
4921 ‘43324N, 1 3825274“E

493i2G342N, i4038E

přidat lavíčky na cyklostezku za zimn sta...
4W25Q17SN,

49393N, l37945C E

lavičky u skateparku i se stolečkem
49‘21‘53224N, ‘1‘1 7.78 tE

49.284775N, 1332722E

tavička mezi parkovLti
492il5t398HN, i3S24,31iHE

493i42772, 1‘6.MC,2250E

lavička pro seniory odpočivajci při cestě
VDrenkěh. Biarko, Bl3vko

49359739N, ‘1‘8322347E

2-3 tavičky na cestě od splavu ke Kauftandu

4E22ti4.5511N, i43821 .5UBUE

i




