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Název projektu 

Lavička a stojan na kola 
Předkládá: Petr Doležel, Spojovací 217, 251 62 Mukařov, tel.: 604 293 117  

Lokalita 
(1) Srbín k Viničkám 

GPS:  49°58‘545‘‘N, 14°44‘310‘‘E  

 Sedmé zastavení naučné stezky Po stopách kameníků – Na Skalce 

 Parcelní číslo: 1025/2 k.ú. Srbín 

 

(2) Mukařov pod hrází 

GPS:  49°59‘113‘‘N, 14°44‘150‘‘E  

Hráz rybníka s výhledem na věž kostela 

Rozhraní parcel: 720/41 k.ú. Mukařov a 733/21 k.ú. Mukařov 

 

(3) Žernovka – K rybníčku 

GSP: 50°0‘3.304‘‘N, 14°45’22.251‘‘E 

Odpočinkové místo Žernovka 

Parcelní číslo: 820/1 k.ú. Žernovka 

 

Odůvodnění projektu a jeho přínos pro obec a její obyvatele 
Lokalita č. 1 Srbín k Viničkám se nachází na nejvýše položeném místě obce Mukařov, kde vede 

populární cyklotrasa č 8218. Místo se nachází na 7. zastavení naučné stezky Po stopách kameníků Na 

Skalce. V současné době je na místě infotabule a dětský herní prvek. Avšak zde chybí pohodlné místo 

k posezení a k doložení kola. Z dané lokality je nádherný výhled na všechny světové strany a na 

Mukařov, Svojetice a okolí. Jedná se o místní krajinou dominantu, která by si zasloužila odpočinkové 

prvky.  

 

Lokalita č. 2 Mukařov pod hrází se nachází v centru Mukařova na hrázi Návesního rybníku. Kromě 

nedaleké infotabule č. 9 – Dubina naučné stezky kameníků opět chybí designová lavička se stojanem 

na kolo pro cyklisty. Z místa je krásný pohled na panorama obce, kde dominuje věž místního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie. I tato lokalita se nachází na cyklotrase č. 8218 a modré turistické stezce.  

 

Lokalita č. 3 Žernovka K rybníčku – odpočinkové místo Žernovka. Zde se nachází další infotabule 

naučné stezky Po stopách kameníků – zastavení č. 11 Pod kamenickou hospodou. V lokalitě je již 

umístěn herní prvek a nádherná kamenná lavice a stůl z místní žuly. To co zde chybí je stojan na kola. 

Možným, ale ne nutně nezbytným prvkem je doplnění okolí dřevěnou lavičkou. 
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Shrnutí odůvodnění 
Všechna tři místa se nachází na turisticky oblíbených trasách. Kromě info cedulí zde není prvek, který by 

motivoval kolemjdoucí k zastavení. Součástí projektu jsou i drobné zemní úpravy na ukotvení lavičky a 

stojanu na kola tak, aby se zabránilo krádeži či poničení vandaly. Projekt není náročný na finance, 

protože mobiliář vyrobím a nainstaluji. V případě instalace bych požádal o drobnou součinnosti 

s týmem Technickým služeb obce Mukařov, zejména: dovoz materiálu na drobné terénní úpravy, 

případně využití přenosného generátoru na elektrickou energii. 

Podrobný popis stavu před realizací a po realizaci 
Lokalita č. 1 Srbín k Viničkám 

Na daném místě se nachází jednoduchý herní prvek, koš na psí výkaly a infotabule k sedmému zastavení 

Na Skalce na naučné stezce Po stopách kameníků. Terén je travnatý s několika výčnělky žulových 

kamenů. Místo je přímo na cyklistické trase 8218.  

Fotodokumentace současného stavu 

     

 

Podrobný popis stavu - po realizaci 

Místo bude doplněno lavičkou a stojanem na kole dle níže přiložené fotografie. Lavička má rozměr: d: 

120cm, v: 45cm, š: 36cm. Vyrobena je z 6 hranolů dřeva, opatřena lazurou a nalakována lakem pro 

venkovní použití (lodní lak). Ukotvení lavičky do země je pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor pod lavičkou (150 cm x 50 cm) bude lemován betonovými obrubníky, opatřen 

zahrádkářkou folií, na které budou vysypány říční valouny. Tímto bude eliminováno prorůstání trávy. 

Vedle lavičky bude umístěn dřevěný stojan na kolo ošetřený venkovní lazurou a lakem. Do stojanu na 

kolo bude možno postavit několik typů kol různé šířky pneumatiky (dětská, horská, trekingová kola).  

Výška stojanu je designována tak, aby bylo možno bez problému do stojanu ustavit i kola s předními 

kotoučovými brzdami. Ukotvení stojanu do země bude pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor kolem stojanu (100 cm x 100 cm) bude lemován betonovými obrubníky, opatřen 

geotextilní folií, na které budou vysypány říční valouny, aby nedocházelo k prorůstání trávy.  
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Vizualizace stavu po realizaci  
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Lokalita č. 2 Mukařov pod hrází 

V lokalitě Mukařov Pod hrází se nachází jednoduchý nízký sedací prvek, a infotabule k 9. zastavení 

Dubina na naučné stezce Po stopách kameníků. Terén je rovný a zatravněný. Místo je hned vedle 

cyklistické trasy 8218 a modré turistické značky na křižovatce místních komunikací Dubová a Vodní. 

Umístění pohodlné lavičky a stojanu na kolo plánuji na hrázi rybníka, což podle GPS souřadnic je na 

rozhraní parcel 720/41 a 733/21. Důležitý je pohled z lavičky na věž kostela.   

Fotodokumentace současného stavu: 

                                                                                             

 

 

Podrobný popis stavu - po realizaci (stejné jako v případě lokality č. 1 Srbín k Viničkám) 

Prostor bude doplněn lavičkou a stojanem na kole dle níže uvedených fotografií. Lavička má rozměr: d: 

120cm, v: 45cm, š: 36cm. Vyrobena je z 6 hranolů dřeva, opatřena lazurou a nalakována lakem pro 

venkovní použití (lodní lak). Ukotvení lavičky do země je pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor pod lavičkou (150 cm x 50 cm) bude lemován betonovými obrubníky, opatřen 

zahrádkářkou folií, na které budou vysypány říční valouny. Tímto bude eliminováno prorůstání trávy. 

Vedle lavičky bude umístěn dřevěný stojan na kolo ošetřený venkovní lazurou a lakem. Do stojanu na 

kolo bude možno postavit několik typů kol různé šířky pneumatiky (dětská, horská, trekingová kola).  

Výška stojanu je designována tak, aby bylo možno bez problému do stojanu ustavit i kola s předními 

kotoučovými brzdami. Ukotvení stojanu do země bude pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor kolem stojanu (100 cm x 100 cm) bude opět lemován betonovými obrubníky, 

opatřen geotextilní folií, na které budou vysypány říční valouny tak, aby nedocházelo k prorůstání trávy. 
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Vizualizace stavu po realizaci 

 

 

 



Stránka 7 z 10 
Participativní projekt obce Mukařov: Lavička a stojan na kola 
Předkládá: Petr Doležel, Spojovací 217, 251 62 Mukařov, T: 604 293 117; E: abp.dolezel@email.cz 

Lokalita č. 3 Žernovka K rybníčku 

V lokalitě Žernovka, K Rybníčku – odpočinkové místo Žernovka se nachází robustní žulový stůl se dvěma 

žulovými lavicemi, dále je zde herní prvek na dělání přemetů, prázdný stojan infotabule a víko od studny. 

Terén je travnatý, ve svahu. Místo je vedle křižovatky místních komunikací K Rybníčku a uličky Kameníků. 

S ohledem na již umístěnou žulovou lavici a stůl bych lokalitu doplnil o v prvé řadě stojan na kola. Ten by 

byl umístněný buď na rovince – cca 3 metry vpravo od studny nebo mezi dětským herním prvkem a 

prázdnou informační tabulí. Alternativně nabízím doplnění místa i o dřevěnou lavičku, protože při 

posezení při nižších teplotách turistu či cyklistu nebude studit zadek na žulové lavici. Pokud by byla 

zvolena tato kompozice, pak by i lavička byla umístěna cca 3 – 4 metry od studny na rovnějším terénu.  

Fotodokumentace současného stavu: 

 

    

 

Podrobný popis stavu - po realizaci (stejné jako v případě lokality č. 1 Srbín k Viničkám a lokalitě č. 2 

Mukařov pod / na hrázi) 

Prostor bude doplněn lavičkou a stojanem na kole dle níže uvedených fotografií. Lavička má rozměr: d: 

120cm, v: 45cm, š: 36cm. Vyrobena je z 6 hranolů dřeva, opatřena lazurou a nalakována lakem pro 

venkovní použití (lodní lak). Ukotvení lavičky do země je pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor pod lavičkou (150 cm x 50 cm) bude lemován betonovými obrubníky, opatřen 

zahrádkářkou folií, na které budou vysypány říční valouny. Tímto bude eliminováno prorůstání trávy. 

Vedle lavičky bude umístěn dřevěný stojan na kolo ošetřený venkovní lazurou a lakem. Do stojanu na 

kolo bude možno postavit několik typů kol různé šířky pneumatiky (dětská, horská, trekingová kola).  

Výška stojanu je designována tak, aby bylo možno bez problému do stojanu ustavit i kola s předními 

kotoučovými brzdami. Ukotvení stojanu do země bude pomocí závitových tyčí, které jsou zabetonovány 

do podkladu. Prostor kolem stojanu (100 cm x 100 cm) bude opět lemován betonovými obrubníky, 

opatřen geotextilní folií, na které budou vysypány říční valouny tak, aby nedocházelo k prorůstání trávy. 
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Vizualizace stavu po realizaci 
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Orientační rozpočet akce 

Orientační rozpočet participativního projektu Lavička a stojan na kola 

     

Lokalita č. 1 Srbín k Viničkám     

 (varianta 1)  9 500 Kč  
1 Dřevěná lavička (120 cm x 45 x 36 cm)  4 500 Kč  
2 Dřevěný stojan na kola   1 800 Kč  
3 Terénní úpravy  3 200 Kč  

     

     

Lokalita č. 2 Mukařov pod / na hrázi    

 (varianta 1)  9 500 Kč  
1 Dřevěná lavička (120 cm x 45 x 36 cm)  4 500 Kč  
2 Dřevěný stojan na kola   1 800 Kč  
3 Terénní úpravy  3 200 Kč  

     

     

Lokalita č. 3 Žernovka - K Rybníčku    

(bez lavičky) varianta A  3 800 Kč  
1 Dřevěný stojan na kola   1 800 Kč  
2 Terénní úpravy  2 000 Kč  

     

(s lavičkou)     

 varianta B  9 500 Kč  
1 Dřevěná lavička (120 cm x 45 x 36 cm)  4 500 Kč  
2 Dřevěný stojan na kola   1 800 Kč  
3 Terénní úpravy  3 200 Kč  

     

     

     

Celkové předpokládané náklady realizace:    

 Lokalita 1 + Lokalita 2 + Lokalita 3, varianta A  22 800 Kč  

 Lokalita 1 + Lokalita 2 + Lokalita 3, varianta B  28 500 Kč  
     

Ceny jsou včetně DPH.    

Realizace: Petr Doležel, Spojovací 217, Mukařov    

IČ: 48468649    

 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků, jedná se o moje hobby. 
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Zapojení navrhovatele a dalších osob do realizace 
Realizaci projektu provedu sám. Počítám pouze s drobnou součinností Technických služeb obce Mukařov 

při dovážce materiálu na místo plus případnou pomoc s přenosnou elektrocentrálou. 

 

Kontaktní osoba a telefon navrhovatele 
 

Ing. Petr Doležel 
Tel.: +420 604 293 117 
E: abp.dolezel@email.cz 
 

mailto:abp.dolezel@email.cz

