Participativní rozpočet Husinec, Řež 2019: Gril point
Název návrhu

Grill point(y)
navrhovatel: Lenka a Petr Mixovi

1

PŘÍLOHA

GRILL POINT (Y)
GRILL POINT, GRILOVACÍ PLÁCEK aneb místo setkání, sblížení, kde by se dalo nejenom grilovat, či opékat špekáčky. Toto místo by mohlo
být krajinným prvkem, kde se lidé zastaví při procházce, při jízdě na kole, nebo pochůzce s kočárkem, či se psem. Nemusí nutně grilovat, stačí si
povídat, nebo relaxovat.
Myšlenkou je, že by grill point(y) měl sloužit jak místním obyvatelům všech věkových kategorií, škole a školce, všem spolkům, ale také
návštěvníkům odjinud. Jedná se o možnost vybudování jednoho až třech grilovacích plácků.

Grilovací místo a příklady použití ve městech a obcích:
Zdroj: google. com

Brno ‐ přehrada

Brno – park Lužánky

Praha – Kunratický les

CO BY NEMĚLO NA GRILL POINTU CHYBĚT
•
•
•
•
•

gril  s možností opékání na otevřeném ohništi
g
posezení s lavicí a stolem k možnosti dát si jídlo
umístění odpadkového koše v blízkosti je nezbytností (na směsný odpad, na plast)
informační tabule o užívání a bezpečnostních rizicích
co kdo přinese užitečného (napichovadla, dřevo na otop, lopatka a smetáček)

Brno ‐ přehrada

STAVBA A VZHLED MÍSTA V BODECH
Schématický nákres vlastního ohniště s grilem
• v okolí grilovacích stolů je terén upraven a vysypán drobným kamenivem a
uhutněn
• samotné ohniště s grilem by bylo sestaveno svépomocí, viz přiložený nákres
• jako obvodový kruh můžou být použity tvarovky Natural Block od CS Beton,
variantně lze také využít
betonovou skruž, nebo kruh vyzdít
• nutné je ve spodní části provést otvory k proudění vzduchu
• na míru se pak zadá k výrobě vnitřní rošt na kterém se bude rozdělávat oheň a
uhlíky budou propadávat
dolů do písku a horní rošt s úchytem na kterém se bude grilovat
• jako důležité vidíme také zadat výrobu poklopu proti dešti a to nejlépe
kovovou, z bezpečnostních
důvodů
betonová skruž
betonové tvarovky Natur Block
• kolem ohnišť rozmístíme lavice na sezení, viz. přiložené fotky prvků u
jednotlivých grill pointů
• tam, kde jsme místo vylepšili altánem pro komfortnější sezení prosti
povětrnostním vlivům či
slunci bude muset být udělaná příprava na postavení altánu
• ta se skládá z přípravy povrchu pod krytým sezením (altánem)
a zabetonováním patek pro stojiny altánu
• jakmile bude altán zabudován, můžeme osadit lavice a jídelní stůl a
namontovat odpadkové koše
• poté už jen stačí místo směle využívat

POUŽÍVÁNÍ
•
•
•
•

používání grilovacího plácku je velmi jednoduché a vyplývá již z jeho názvu
každý, kdo bude chtít grilovat/opékat si přinese vlastní zásobu dřeva (do budoucna by mohla být součástí údržby, což je pak na dohodě)
je –li třeba, vyčistí si gril, rozdělá oheň a gurmánský zážitek může začít
před odchodem uhasí oheň, očistí gril pro budoucí uživatele a spokojeně odchází, odjíždí domů

ÚDRŽBA
Vytvořením takových míst, vznikne prostor, o který by se měli lidé starat, neboť jim bude dobře sloužit.
Chtěli bychom tímto přenést zodpovědnost především na uživatele těchto míst, ale je nám jasné, že bez přispění provozovatele to nejspíše
nepůjde. Samotné řešení grill pointů
Byla snaha o řešení odolné proti nepřízni počasí, proti případnému vandalismu a lehce udržitelné.
Provozovatel bude muset zajistit občasnou kontrolu a úklid plácků, jako je vysypat popel z grilu, vysypat koše a zajistit občasný úklid okolí, či
údržbu mobiliáře.
Abychom eliminovali starost o jednotlivá místa, tak každé bude mít popsán svůj provozní řád a bude poté na každém ho dodržovat.
Umístění odpadkových košů v blízkosti je nezbytností.

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
Při grilování je nutno dodržovat provozní řád grilovacího místa s ohledem na životní prostředí a v zájmu zdraví a bezpečnosti uživatelů.
V provozním řádu umístěném u grilovacího místa by měla být uvedena všechna pravidla, týkající se používání a následného úklidu.
Provozovatel grilovacího místa nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě. Pro použití
grilovacího místa není požadována žádná registrace. Pokud by se návštěvník setkal s poškozováním místa, či jeho vybavení,
měl by skutečnost oznámit provozovateli.
Užívání místa by mělo být na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnosti!

GRILOVACÍ PLÁCKY U NÁS V HUSINCI A ŘEŽI
Místa na grilování byla vybírána tak, aby byl jejich umístění bylo na obecních pozemcích, aby byl provoz bezpečný a nerušil další obyvatele,
či návštěvníky.
S ohledem na možnosti vybudování a údržby jsou navrhována 3 místa, které si užijí občané všech částí Husince i Řeže.
Tato místa nejsou brána jako definitivní. Mohou se lišit podle možností a dalších okolností, které se vyjeví možná až mnohem později.
Místa jsou dále podrobně popsána v textu.

Příklad GRIIL POINT 1
Grilovací místo by se nacházelo v místech dole u řeky Vltavy u skály na obecních pozemcích 465/2 a 462/1. Toto místo bereme jako
nejexponovanější z důvodů umístění vedle cyklostezky, pěší trasy okruhu Husinec – Řež, v blízkosti školy a školky. Vybudovali bychom zde gril
s ohništěm, sezení okolo, altán proti nepřízni, nebo přílišné přízni počasí a sezení uvnitř v altánu s jídelním stolem.
Vzhled mobiliáře a komponentů, jsou ukázány na obrázcích níže. Tvary a rozměry jsou pak uvedené ve vzorkovnici v rozpočtu nákladů.
Zasazení místa v katastrální mapě

Foto místa

KOMPONENTY POUŽITÉ U PRVNÍHO GRILOVACÍHO PLÁCKU
Gril / ohniště

Altán

Zahradní set

Sezení okolo grilu

Příklad GRILL POINT

2

Grilovací místo bychom umístili na obecním pozemku 363/30 v areálu fotbalového hřiště pod hospodou. Bylo by součástí areálu sportovního
a kulturního vyžití. U této lokality neuvažujeme s vybudováním altánu. Prozatím je zde možnost využít prostory hospody při nepřízni počasí a
také nevíme záměr obce co se této lokality týče. Komponenty, které jsme zde použili se dají snadno přemísťovat dle potřeb provozovatele.

Foto místa

Zasazení místa v katastrální mapě

KOMPONENTY POUŽITÉ U DRUHÉHO GRILOVACÍHO PLÁCKU
Gril / ohniště

Zahradní set

Sezení okolo grilu

Příklad GRILL POINT

3

Grilovací místo bychom umístili na obecním pozemku 220/8 v prostoru nad Červenou skálou. Myslíme si, že pozemek má potenciál do
budoucna, který grilovacím pláckem pouze začíná. Víme o možnosti vybudování psí louky, případně by se lokalita mohla rozrůst o další
zajímavé prvky nejen pro obyvatele Červené skály.
Zasazení místa v katastrální mapě

Foto místa

KOMPONENTY POUŽITÉ U TŘETÍHO GRILOVACÍHO PLÁCKU
Gril / ohniště

Altán

Zahradní set

Sezení okolo grilu

ZÁVĚR
Myslíme si, že obliba grilování, opékání na otevřeném ohni u Čechů každým rokem stoupá. Cítíme to vždy v letní sezóně ze všech zahrádek v
našem okolí . My zase cítíme potřebu mít v obci nekomerční místa, kde se můžeme setkávat s přáteli, nebo se zastavit po cestě z výletu
(kolmo, pěšky, se psem).
Chtěli jsme využít možnosti zužitkovat krásná místa u nás v Řeži a Husinci a obohatit je o možnost, aby začali žít!

