
PSÍ HŘIŠTĚ NA RAJSKÉM VRCHU 
Veronika Smrčková, 747 050 Kč 

Popis projektu: 

Cíl je vybudovat oplocený prostor pro aktivní trávení času se psem. První psí hřiště na Černém Mostě bude disponovat několika překážkami, volným prostorem na hru s hračkami  

a psi mezi sebou, i lavičkou pro odpočinek páníčků a košem se zásobníkem na pytlíky. Zvoleným místem chodí hodně lidí venčit směrem na Doubravku, Čihadla i zadem kolem pole 

do parku U Čeňku. Věřím, že nové prostory budou motivovat majitele, aby po svých psech více uklízeli, protože uvidí, že radnici na jejich mazlíčcích záleží. 

  
 
Využití projektu: 
Černý Most zatím nemá bezpečný prostor plně vyhrazený pro psi, který by díky tomuto projektu vznikl. Překážky motivují psa i jeho páníčka ke hře, cvičení a tréninku poslušnosti, 

který se pak kladně projeví v chování psa i mimo louku. Navíc slouží jako přirozené místo setkávání psů, kteří si zde mohou pohrát bez obav, že v zápalu hry skočí do silnice nebo po-

razí kolem procházející dítě. Také páničci se zde mohou pravidelně potkávat a vyměňovat si zkušenosti. Louka je také důležitým místem pro socializaci štěňat. 

 

Na Praze 14 je registrováno přibližně 3,5 tisíce psů, ti všichni budou moci začít využívat novou louku, která se na rozdíl o dvou již existujících bude nacházet na místě, kde mnoho lidí 

denně venčí. 

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 

Terénní úpravy a zatravnění Příprava zanedbaného pozemku na instalaci hřiště 1 30 000 30 000 

Oplocení 
  

Plot včetně branek v délce 140 m 1 163 000 163 000 

Lavička 
  

  2 10 000 20 000 

Koš 
  

Odpadkový koš včetně zásobníku na pytlíky 2 8 000 16 000 

Agility lávka Kladina s rampami na obou stranách, výška břevna cca. 1 m na zemí 1 42 500 42 500 

Lávka seskok Prkno dlouhé cca 1,2 m vedoucí šikmo vzhůru končící volným skokem 
dolů (cca 70 cm nad zemí) 

1 22 750 22 750 

Skokový kruh 
  

Zavěšený kovový kruh určený k proskakování 1 25 800 25 800 

Slalom Netradiční slalom včetně několika menších přeskoků 1 51 200 51 200 

Přeskok Široká nižší překážka určená k přeskakování 1 40 800 40 800 

Tunel 1,5 m dlouhý tunel určený k probíhání 1 58 100 58 100 

Tabule kreslící Tabule slouží na záznam výsledků improvizovaných závodů 1 33 600 33 600 

Info cedule Cedule s pravidly užívání hřiště 1 10 300 10 300 

Doprava Náklady na dopravu při realizaci firmou hriste.cz 1 33 000 33 000 

 Výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu 200 000 

 Celkové náklady související s realizací projektu 747 050 


