Projekt
„VÝSTAVBA ODPOČINKOVÉ ZÓNY PLÁŽE OSKAR-SLÁVIE“2016
Mnozí z Vás víte, že jsme se snažily všemožně zbezpečnostnit pláž Oskar-Slávii jako celek.
Pláž má 3.000m2, což není zcela jednoduchý úkol pro takovouto rozlohu s takovýmto reliéfem, kterou
pláž měla a má. Tomuto tématu jsme se věnovaly dlouhé čtyři roky a nakonec se nám podařilo tento
projekt dokončit a „snad“ i zrealizovat. Doufáme, že se Vám všem pláž Oskar-Slávie bude tímto
zásahem zamlouvat a oceníte bezpečnostní zóny hlavně pro děti, které byly v minulých letech
vystaveni opravdu nebezpečným nástrahám od vstupů do vody (Těrlické přehrady) až po reliéf
samotné pláže.
Projekt „Vybudování odpočinkové zóny pláže Oskar-Slávie“, byl pořízen za přispění
prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a tímto
moc děkujeme.
Sami dobře víte, že jsme vždy realizovaly veškeré úpravy pláže Oskar-Slávie po celou dobu
existence „Oskara“ sami z vlastních finančních zdrojů pláže jako takové (cca 5% veškerých ročních
úprav), ale největší financí díl každoročně připadl na firmu MEDIATOR Innovation s.r.o. , která má
na pláži i své sídlo a těmito finančními injekcemi (95% ročně veškerých úprav pláže – každoročně
200-550tis Kč po dobu minulých 6ti let) dokázala „Oskarovi“ vlít krev do žil a oživit starý lesk
z 70tých a 80tých let tohoto prostoru na Těrlické přehradě. Samozřejmě se tato firma podílela, dalo by
se říct větší polovinou finančního zatížení, na projektu, „Vybudování odpočinkové zóny pláže
Oskar-Slávie“.
Firmě MEDIATOR Innovation s.r.o. tímto neskutečně moc děkujeme a doufáme, že jako
hlavní sponzor a inovátor pláže zůstane s námi co nejvíce let.
Projekt „„Vybudování odpočinkové zóny pláže Oskar-Slávie“

Co jsme dokázaly tímto projektem vlastně vše zrealizovat?
Od nejdůležitějšího:
1) ÚPRAVA TERÉNU, ZASYPÁNÍM BŘEHŮ A ZBEZPEČNOSTNĚNÍ VEŠKERÝH
VSTUPŮ DO VODY
- Pro tento zásah se použilo 2.700T certifikované zeminy pomocí které jsme dokázaly
vymodelovat nový bezpečný břeh pláže.
- Následně pomocí 580T lamového kamene přivezeného z lomu ŘEKA, jsme tento vytvořený břeh
zpevnily a v rámci tohoto zpevňování připravily čtyři vstupy do vody. Dva z nich budou využity
jako vstupy na molo.
- Vše se bude na jaře 2016 (březen – květen 2016) minimálně do realizovávat, protože v průběhu
této akce jsme za pláž Oskar-Slávii rozhodly tento projekt ještě zvětšit a zkvalitnit na což nám již
nestačil čas. (zasetí trávy a zřejmě i vytvoření z části této nové plochy pláže „písečnou pláž“)
FOTODOKUMENTACE

2) MOLO
Vytvoření mola byl opravdu oříšek, jak pro projektovou dokumentaci, tak pro samotné
vyrobení.
- Vytvořily jsme molo o rozloze 362,5m2 se dvěma vstupy (v základním návrhu byl vstup pouze
jeden, ale díky zvýšení tuhosti upevnění ke břehu tohoto mola se projekt na poslední chvíli
upravil a vznikly vstupy dva)
- Materiálově se použilo 8,5T oceli, 456ks sudů a 9T dřevoplastu pro pochozí plochu, veškeré
výpočty vztlaku a nepotopitelnosti mola jako takového vyšly v tomto návrhu na výbornou a
v případě zatížení našeho mola maximálním možným zatížením (200kg/m2) má molo ještě
20ti procentní jistotu nepotopitelnosti. Pro představu toto molo s tímto zatížením by vážilo
90T.
- Celé molo je tvořeno z 29ti kusy segmentů o rozměrech 2,6 x 5,1m
Všemožně jsme se snažily vytvořit cca kopii mola, které bylo uvázáno na tomto místě v minulosti, za
využití nových technologií a materiálů pro stavbu takových plovoucích ploch. S tímto napomáhala
firma Labská s.r.o., která je zřejmě hlavním výrobcem těchto plovoucích subjektů pro Českou
plavební správu. Opravdu také moc děkujeme.
-

Molo jako takové se bude instalovat na vodní hladinu v příznivějších povětrnostních a teplotních
podmínkách (cca květen), pokud se ale hladina vody na Těrlické přehradě výrazně nezvýší, což
v současné chvíli pro naši realizaci je zapotřebí minimálně 3,5m výškových vodního sloupce.
Projektová vizualizace mola

VODNÍ NAFUKOVACÍ ATRAKCE

3)
-

Součástí projektu se také pamatovalo na náctileté a rodiče, a tak jsme pořídily 2ks vodních
nafukovacích trampolín a 1ks vodní nafukovací horolezecké stěny, které všechny budou
instalovány na vodní hladinu vedle mola a s molem jako takových i spojeny v jeden celek

Jen doufáme, že opravdu vodní hladina stoupne minimálně o 3,5m a my budeme moci na vodní
hladinu vše instalovat.
DŘEVĚNÁ TVRZ PRO DĚTI

4)
-

Obrovským úspěchem také je vybudování dřevěné tvrze pro děti.
Netřeba více popisovat zřejmě a proto necháme celé zhodnocení této tvrze na ty nejmenší, pro
kterou je tato atrakce napasována.
Snad pomůžeme maminkám a tatínkům v hlídání a kontrole jejich ratolestí, že je „uvězníme“
v naší tvrzi a hlídat se vlastně budou ony samy 

Opět i v tomto případě na jaře 2016 nastanou drobné dokončovací práce z důvodu rozšíření nad rámec
projektu „Vybudování odpočinkové zóny pláže Oskar-Slávie“. Dosypání dopadových zón kamínky a
propojením této hrací plochy se zbytkem pláže, která utrpí také obrovských změn (písčitá pláž a nová
zatravněná plocha se vsakovacím systémem pro zkvalitnění pláže a jejího povrchu.
ODPOČINKOVÉ POSEZENÍ PRO TURISTY A ZÁKAZNÍKY PLÁŽE, S NOVÝMI
STOJANY PRO KOLA A TRAMPOLÍNAMI NA SUCHU

5)

-

Vytvořily jsme nové sezení i s opěrátky, které věříme, budou mít kladný ohlas.
Vytvořily jsme v rámci tohoto projektu i 10ks nových stojanů na kola, které budou umístěny
po celé pláži
No a v neposlední řadě jsme v rámci tohoto projektu nakoupily další dvě trampolíny, takže
k naší stávající jedné bude v nově zhotoveném prostoru (zásyp břehu) něco jako skákací zóna
pro děti.
MARKETINGOVÁ ČÁST TOHOTO PROJEKTU

6)
-

Vznikl tímto spot v rádiu, který bude odvysílaný na rádiu ČAS na začátku letní sezóny 2016.
Do všech schránek v Těrlicku a přilehlých obcích každý dostane letáček formátu A5 a
brožurku A4, které jsem nechaly natisknout v nákladu 20tis ks.
Vyrobily se webové stránky, které velkou měrou napomůžou v informovanosti Vás všech.
Vyrobily jsme facebookovou stránku, která již je propojena s webem jako takovým a veškeré
info pláže bude sdílet i na facebooku.
Budou vyvěšeny banery
Reklamy na internetu a propagace pláže Oskar-Slávie se rapidně zkvalitní a zlepší

Kompletně celý projekt je zaměřen na cestovní ruch, a díky tomu jsme byly schopni splnit veškeré
požadavky Ministerstva pro místní rozvoj a danou dotaci získat. Opravdu si strašně moc vážíme a
ceníme veškeré pomoci všech zúčastněných na tomto projektu a

VŠEM TÍMTO NESKUTEČNĚ MOC DĚKUJEME !!!

