
DŘEVĚNÉ MOLO U KYJSKÉHO RYBNÍKA 
Mgr. Tomáš Mika, 200 000 Kč 

Popis projektu: 

Břehy Kyjského rybníka svádějí každé léto k příjemnému koupání, ale pro mnoho obyvatel Prahy 14 je často příkrý sráz důvodem, proč se bojí jít do rybníka vykoupat. Stejně tak  
v zimě, není kde si obout brusle a bez toho abyste si je poškodili přechodem po břehu nebo bez nutnosti mrznout při sezení na ledu, se pohodlně na ledovou plochu rybníka nelze 
dostat. 
 

Molo by mělo být dřevěné, obdélníkového tvaru, umístěné delší stranou podél břehu rybníka. Kotvené by mělo být převážně do břehu s třemi podpěrami ukotvenými do dna břehu. 
NA molo bude z vody vybudován pohodlný dřevěný žebřík pro ty, kteří si raději do vody slezou, než skočí. Stejně tak je důležitý žebřík pro vylézání z vody.  
 

 
Využití projektu: 
Realizací mola by se vyřešila absence pohodlného vstupu do vody pro všechny zájemce o koupání v rybníku. Navíc by pomohla i v zimním období mnoha obyvatelům Prahy 14  
s velmi pohodlnou možností obouvání bruslí a okamžitého vstupu na ledovou plochu bez ničení bruslí na břehu. Molo by se využívalo pro mnoho sportovních plavců, kteří v rybníce 
trénují, také pro děti z plaveckých oddílů, například Lachmánek, z příměstských táborů, v zimě pro skupiny dětí hrající na rybníku hokej a mnoho dalších rekreačních aktivit. 
 
Cílová skupina je velmi široká a zahrnuje všechny věkové kategorie od dětí až po seniory, a to jak v létě, tak i v zimě.  

Položkový rozpočet: 

Předpokládané náklady související s realizací projektu (předpokládané náklady vč. DPH) 

 

 
 

Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

1 Projektová příprava a dokumentace 1 25 000 25 000 

2 Náklady na realizaci mola 1 160 000 160 000 

3 Náklady na úpravu břehu rybníka 1 10 000 10 000 

Výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let od ukončení realizace projektu 5 000 

 Celkové náklady související s realizací projektu 200 000 


