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ÚVOD
Studie řešení dětského hřiště a místa odpočinku pro projekt z Národního programu MMR –
MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku je určena pro obecní plochu ve Zbůchu na
parcele č. 153/1 katastrální území Zbůch. Studie obsahuje průvodní a technickou zprávu,
výkresovou část se specifikací herních prvků a rozpočet.
Cílem projektu je rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity podporující
možnosti aktivního a pasivního odpočinku.
I.

PODKLADY

Při vlastním návrhu řešení bylo vycházeno z podkladů získaných od objednatele, z mapového
podkladu z katastru nemovitostí, terénního šetření a fotodokumentace stávajícího stavu. V
studii jsou použity fotografie z internetu a archivu autora.
Studie byla zpracována dle metodiky „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
II.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Řešené území se nachází na parcele č. 153/1 v k.ú. Zbůch. Plocha poskytuje dostatek místa pro
vytvoření plnohodnotného prostoru pro volnočasové aktivity.
Rozloha parcely je 7958 m2, řešená plocha je cca 772,7 m2.
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III.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Situace

Zdroj: CUZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
I.

SOUČASNÝ STAV HŘIŠTĚ

Plocha určená pro vybudování hřiště se nachází na zmiňované parcele č. 153/1 v k.ú. Zbůch a
je z větší části na rovině. Řešený prostor leží v severní části parcely, naproti vstupu do
mateřské školky. Nachází se zde trvalý travní porost, který po obvodu doplňuje výsadba
stromů a keřů. Ve střední části řešeného prostoru je mírný krátký svah, uprostřed kterého leží
Pomník rudoarmějcům. Pomník tak rozděluje prostor na dvě kaskádovitě oddělené plochy.
Celý prostor je veřejně přístupný.
II.

FOTODOKUMENTACE

Obrázek 1 – pohled na aktuální stav prostoru
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Obrázek 2 – pohled na aktuální stav prostoru

ŘEŠENÍ A JEHO ZDŮVODNĚNÍ
I.

FORMULACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Cílem řešení návrhu je vytvoření plnohodnotného, uživatelsky přátelského místa s herním
programem, který odpovídá potřebám a požadavkům provozovatele a uživatelů. Návrh
celkové koncepce plně respektuje stávající strukturu prostoru a je v souladu se soudobými
nároky na bezpečnost, užitnou a estetickou hodnotu.
V návrhu je kladen důraz zejména na následující oblasti:
1. Herní funkce navržených prvků
a. Různorodost herních funkcí, prostorové uspořádání
b. Užitná a didaktická hodnota, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností
c. Design a originalita, estetické pojetí herních prvků, rozvoj fantazie dětí
d. Barevnost provedení
e. Vhodnost navržených prvků pro cílovou skupinu
7

2. Kvalita použitých materiálů a zpracování

Hlavním konstrukčním materiálem jsou přírodní rostlé akátové kmeny
b. Materiály a technologické postupy použité při výrobě prvků - navrhujeme použití
desek z vrstveného březového dřeva nebo z akátu tloušťky min 24 mm, nerezové
oceli, žárově zinkované oceli (nosné konstrukce, patky), kulatiny z akátu apod.
c. Odolnost proti povětrnostním vlivům a vandalismu
d. Možnost recyklace a ekologické likvidace
a.

3. Ekonomická výhodnost navrhovaného řešení
a. Upřednostňujeme EKONOMICKOU VÝHODNOST nabídky - ne pouze nejnižší cenu.
b.
c.
d.
e.

Důležitý je poměr kvality a ceny.
Vysoká životnost s minimálními nároky na údržbu - herní prvky musejí být
prakticky bezúdržbové
Záruka minimálně 5 let, záruční a pozáruční servis prvků
Životnost minimálně 10 let
Země původu ČR - upřednostňujeme české výrobky

Celkový koncept návrhu hřiště je založen na obnově stávajícího prostoru a umocnění jeho
potenciálu umístěním nových herních zařízení k pohybu a aktivnímu trávení volného času.
Nově navržené herní plochy podporují kreativitu a zdravý pohyb dětí a napomáhají
všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže. Hřiště pozitivně působí na rozvoj fyzických i
mentálních schopností dětí i celkovou osobnost dítěte. Navržené herní prvky jsou celoročně
využitelné.
II.

CELKOVÁ KONCEPCE

Cílem tohoto projektu je vybudovat prostor užívaný ke společenským událostem v obci a
zároveň nové bezpečné a interaktivní hřiště pro děti. Středem celého areálu zůstává
zmiňovaný pomník, ke kterému jsou navrženy k umístění tři lavičky.
Společensky uživatelné prostory vzniknou díky umístění amfiteátru z akátových špalků. Při
jeho budování bude využit stávající svah po pravé straně pomníku. Prostor před amfiteátrem
zůstane prázdný, vznikne tak jednoduché jeviště a hlediště použitelné při různých
společenských událostech obce, školky, školy či soukromých aktivitách.
Na dětské hřiště povede přístupová cesta vytvořena ze stejných akátových špalků jako
amfiteátr. Tato cesta povede z levé strany pomníku. Dětské hřiště rozkládající se nad
pomníkem obsahuje tři interaktivní prvky. Prvním z nich je lanová pavučina natažena mezi
akátovými nosnými sloupy. Druhý prvek napodobuje přirozenou lesní překážku, skládající se
z několika akátových kmenů vertikálně ukotvených v zemi. Posledním prvkem dětského hřiště
je opět pavučina, avšak z akátových kmenů, uložena v horizontální poloze. Z dětského hřiště
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povede skluzavka umístěná ve svahu vedle cesty ze špalků.
Prostor bude obohacen o dřevěnou sochu ve tvaru lišky, ptačí budky a hmyzího hotelu.
Biotopové prvky jsou voleny tak, aby podpořili hnízdění místního ptactva a přilákaly drobný
hmyz a motýly.
III.

POŽADAVKY NA POUŽITÉ MATERIÁLY

Vyžadujeme použití následujících materiálů a technologických postupů použitých při výrobě
herních prvků:
1.

2.

3.

4.

Hlavním konstrukčním materiálem bude akátové dřevo opracované specifickým
ořezem. Kůly budou upraveny povrchově - truhlářsko-umělecky, do nepravidelných
tvarů průřezů.
Při finálním ošetření povrchů bude převládat přírodní tón barev, je počítáno pouze s
doplňkovými barevnými akcenty. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými
lazurami na olejové bázi.
Lana a lanové sítě budou vyrobeny z lana Herkules Ø 16 mm. Lano se skládá ze šesti
točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7
jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěný cca 6 mm silnou a
vysoce kvalitní polyesterovou přízí
Herní prvky musejí být certifikovány dle ČSN-EN 1176 a splňovat požadavky ČSN-EN
1177.

Technologický postup založení herních prvků a prvků dětských hřišť nebo relaxačních
zón navrhovaných v tomto projektu (Technologický postup spočívá v založení jednoduchých
zemních betonových patek nepřevyšujících svým rozměrem zákonem stanovené limity pro
ukotvení jednotlivých nosných sloupků prvků hřiště) nevyžadují dle §103 odst. 1 článek a)
Stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení.
IV.

EKOLOGICKÝ PŘÍNOS PROJEKTU

Nové biotopové prvky podpoří možnosti hnízdění ptactva, přilákáním motýlů a jiného hmyzu,
který mohou uživatelé hřiště (zahrady) pozorovat. Použité dřevo na výrobu hřiště bude
z tvrdých dřevin, jako je akát, jasan či dub. Ošetření bude zajištěno čistě přírodními oleji a
lazurami. Vznikne tak hřiště s vysokou kvalitou a udržitelností v souladu s místní přírodou.
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SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH PRVKŮ
Rozpis položek
Název

Skluzavky

Popis

Ks

m²

MJ

Skluzavka Mini Terénní - 80 x 130 x 50 cm
Popis:
Rozměry:
Materiál:

1
HD-PE skluzavka s deskovými bočnicemi
výška 80 cm, délka skluzu 130 cm, šířka 50 cm
Skluzavka šíře 500 mm je vyrobena z HD-PE desky o tloušťce 15 mm, je zafrézována do bočnic ze
dřeva tl. 24 mm, poloměr zaoblení 9 mm. Výška bočnic je nejméně 10 cm nad kluznou plochou.
Použity jsou nerezové spojovací prvky a zinkovaný spojovací materiál.

» Podesta pro terénní skluzavku 1 x 1 m

1
Podesta slouží k nástupu dětí na teréní skluzavku.
1x 1m
Akátové řezivo a akátová kulatina. Dřevo je napustěno ekologickými čistě přírodními oleji a
lazurami, které odpovídají ČSN-EN 71 pro použití na dětské hračky. Spojovací materiál je
pozinkovaný či nerezový.

Popis:
Rozměry:
Materiál:

Opičí dráhy - akát
Pavučina - akát

Popis:

Rozměry:
Materiál:

Překážkový les - akát

Popis:

Rozměry:
Materiál:

Palisády

Palisáda akátová Ø 15-20 cm, výška 20 cm
Popis:

Rozměry:
Materiál:

Lanové sestavy

Lanová pavučina

Popis:
Rozměry:
Materiál:

1
Přírodní rostlé kmeny stromů zbavené kůry tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání vlastních
možností. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních podmínek a charakteru území. Finální
tvar herního prvku vzniká na místě spojením kmenů a větví v souladu s ČSN EN 1176. Větší kmeny
mohou být volně ložené, prvky vyžadující kotvení jsou kotveny přímo do terénu a náležitě
ošetřeny. Větve mohou být spojeny to různých prostorových útvarů kopírujících přírodní, pralesní
cca 3 x 3 m dle tvaru a rozložení kmenů; výška pádu do 1 m
Akátové kmeny - přírodní rostlé kmeny stromů jsou zbaveny kůry a obroušeny při zachování
přirozeného charakteru rostlého dřeva. Kmeny jsou zároveň citlivě autorsky barevně pojednány
jemnými barevnými zásahy. Tento originální autorský umělecký prvek musí být navržen a
proveden zkušeným výtvarníkem. Povrchová úprava - speciální ekologické přírodní oleje, lazury a
krycí barvy.
1
Přírodní rostlé kmeny stromů zbavené kůry tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání vlastních
možností. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních podmínek a charakteru území. Finální
tvar herního prvku vzniká na místě ukotvením kmenů v souladu s ČSN EN 1176.
cca 1,5 x 3 m dle tvaru a rozložení kmenů; výška pádu do 1 m
Akátové klády jsou zbaveny kůry a obroušeny tak aby si zachovaly přirozený charakter rostlého
dřeva. Do nich jsou vyřezány šlapky na chodidlo a v horní části jsou umístěné lanové chyty.
Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury.

1
3m
Nízké špalíky se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu a budou sloužit dětem
ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do různých výšek tvoří cestičky, které napomáhají cvičení
rovnováhy a koordinace pohybů
Ø 15 výška 20 cm
Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových či dubových kmenů jsou vsazeny do terénu do
betonového lože.

1
Lana vytvářející motiv pavučiny jsou vhodné pro lezení.
2,25 x 2,2 m
Lanové prvky jsou tvořeny lany režné barvy s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle
ČSN-EN 1176. 5. Lano Ø 16 mm se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů,
které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěný cca
6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.
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»Sloup akátový - délka

Popis:
Rozměry:
Materiál:

Lavičky

Lavička - Akát

Popis:
Rozměry:
Materiál:

2,8 m
2
Akátový sloup včetně betonové kotvící patky
Sloup Ø 12 - 16 cm, kotvení min 0,7 m v rostlém terénu
Akátové kmeny - Přírodní rostlé kmeny stromů zbavené kůry a obroušeny při zachování
přirozeného charakteru rostlého dřeva. Sloupy jsou náležitě ošetřeny a kotveny do terénu do
betonové patky v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě
přírodní oleje a lazury, hloubková penetrace v místě kotvení sloupu do patky.

3
Dřevěná lavička vyřezávaná do různých tvarů - originální a hravý mobiliář, který esteticky a
funkčně doplňuje tématiku zahrady. Lavičková prkna z kvalitního dřeva s přirozenou odolností
1,6 x 0,70 x 0,60 m
Akátové řezivo a akátová kulatina. Dřevo je napustěno ekologickými čistě přírodními oleji a
lazurami, které odpovídají ČSN-EN 71 pro použití na dětské hračky. Spojovací materiál je
pozinkovaný či nerezový.

Přírodní amfiteátr

10 m
Přírodní amfiteátr dřevěné špalky Ø 25 výška 30 - akát - 1m
1
Popis:
Amfiteátr je tvořen palisádami se zaoblenými hranami umístěnými terasovitě za sebou Špalky
budou pevně zabudované v zemi a budou sloužit dětem ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do
různých výšek zároveň tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinace pohybů.
Rozměry:
Ø 15 - 30 cm, různé výšky od 5 do 35 cm nad terén. Kotvení minimálně 30 cm pod zemí
Materiál:
Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových či dubových kmenů jsou vsazeny do terénu do
betonového lože. Palisády jsou hloubkově napuštěny přírodními oleji veselých barev. Spodní
část je penetrována penatračním nátěrem.

Trávníky - zakládání a péče
Obnovení trávníku - rovina

Popis:
Rozměry:
Materiál:

Příbytky pro zvířata, ptáčky a hmyz

Ptačí budka špaček 15x15x30, otvor 45mm
Popis:
Rozměry:
Materiál:

Hmyzí hotel velký 50 x 140 cm

Popis:
Rozměry:
Materiál:

1
150 m²
Obnovení trávníku
Plocha cca 150 m2
Dokončovací práce po realizaci hřiště obnovením trávníku

1
Dřevěné budky jsou ideálním stanovištěm pro život ptáčků. Díky tomu mohou děti zblízka
pozorovat život v zahradě a vybudovat si tak pozitivní vztah k přírodě.
15x15x30, otvor 45mm
Smrkové dřevo, případně lepené vrstevnaté dřevo

1
Provrtané špalíky a dřívka a mnohé další materiály s dutinami vhodné jako stanoviště pro
broučky, včely samotářky a motýly.
50 x 40 x 140 cm
Špalky různých dřevin, duté cihly, klacíky, kůra, mech a další přírodniny
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Dřevěné sochy
Liška

Popis:
Rozměry:
Materiál:

Dopadový povrch

Pádová plocha PRYŽOVÉ ROHOŽE zatravňovací
Popis:

Rozměry:
Materiál:

1
Výtvarné sochařské herní prvky spojují krásu a umění s praktičností, bezpečností a užitnou
hodnotou. Hřiště 8D podporují zdravý a vyvážený vývoj dětí, pohyb a vnímání estetiky.
cca 2 x 0,4 x 1 m
Sochařské prvky jsou tvořeny z tvrdých dřevin - především z dubu a akátu jsou náležitě ošetřeny a
kotveny do terénu do betonové patky v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177. Povrchová úprava speciální ekologické přírodní oleje a lazury.

1
9 m²
Maximálně bezpečná certifikovaná a přitom přírodní bezpečnostní dopadová plocha i na hodně
namáhaná místa v trávníku. Pokládá se přímo na trávník nebo na srovnaný povrch bez nutnosti
použití mechanizace. Po prorostení trávou splyne s okolním terénem a je prakticky neviditelná.
Prorůstající tráva se seče běžnou sekačkou, stejně jako okolní plochy.
Rohože o rozměrech 1m x 1m (minimálně 0,5 x 0,5) tloušťka 23 mmm
Plně recyklované pryžové rohože se speciálními spojovacími zámky. Certifikováno dle ČSN EN
1177.

VEGETAČNÍ PRVKY V ZAHRADĚ
Návrh řešení vegetačních úprav je zpracováván v souladu s následujícími normami:
−
−
−
−
−
−
I.

ČSN 83 9011 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9041 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické
způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací
péče
ČSN 83 9061 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČTN 46 4902-1 / 2001 – Výpěstky okrasných dřevin
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Založení trávníku
Půda bude zpracována rotavátorováním (zkypření půdního povrchu 10 – 15 cm) a bude
vyčištěna od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. Poté bude na půdu
rozprostřena vrstva substrátu pro trávníky o mocnosti 30 mm a rozprostřený substrát bude
zapraven do vegetační nosné vrstvy hrabáním.
Vegetační vrstvu je dobré poválet a nechat vyklíčit semena plevelných druhů. Na vyklíčené
plevele následně aplikujeme neselektivní totálními herbicidy (Roundup, Touchdown). Stejně,
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jako byl z podloží odstraněn odpad, je nutné i z vegetační vrstvy odstranit všechny nečistoty.
V tomto případě se jedná o oddenky, hlízy a kameny. Postřik herbicidy můžeme v závislosti na
intenzitě zaplevelení opakovat.
Poté následují postupné utužení substrátu válcováním a jemné terénní úpravy (objem
rozprostřené zeminy bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně terénu
vůči okolí). Substrát bude prohnojen trávníkovým hnojivem a poté bude založen trávník
výsevem a povrch následně znovu uválen.
Po výsevu je nutné plochu zavlažit - používat by se měly menší dávky vody v kratších časových
intervalech. Zajištěno by mělo být dostatečné provlhčení do hloubky do 60 mm. Při teplotách
15 – 20 °C zavlažujeme denně dávkou 8 – 10 mm. Stejnou dávkou zavlažujeme při teplotách
nad 25 °C dvakrát denně. Naopak při teplotách pod 15 °C zavlažujeme pouze třikrát až čtyřikrát
týdně.
První seč trávníku je doporučeno provést vřetenovým žacím ústrojím a poté trávník opět
uválet.
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917.
Rozvojová péče dle DIN 18 919. V průběhu roku bude u parkového trávníku provedeno sečení
(cca 15 opakování), doporučuje se nepřesahovat výšku trávníku 10 cm s ohledem na složení
směsi; hnojení minerálním hnojivem (v předjaří 15g NPK/m2; po druhé seči 15 g NPK/m2;
stejná dávka ještě 2x v průběhu vegetace), odpíchnutí okrajů, ošetření proti dvouděložným
plevelům, vyhrabání listí, vertikutace a aerifikace.
II.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Následná péče – trávník
Trávníkové plochy je zapotřebí udržovat pravidelnou sečí (v tomto případě je zvolena směs
pro zátěžové trávníky) a v případě potřeby provádět zálivku. Trávník sečeme dle
požadovaného vizuálního efektu a předpokládané intenzity využívání.

Ing. Ivan Klučka
Příprava a vypracování technických návrhů
Bzenecká 4171/18, 628 00 Brno
Tel.: +420 722 768 767
Email: ivan.klucka87@gmail.com
IČO: 05811252

Datum, razítko a podpis:
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Vybuvání veřejného hřiště v obci Zbůch
Rozpis položek
Název

Skluzavky

Popis

Ks

m²

MJ

Cena ks Cena

Kč bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

Skluzavka Mini Terénní - 80 x 130 x 50 cm
» Podesta pro terénní skluzavku 1 x 1 m

1
1

15 800
9 400

15 800
9 400

15 800
9 400

3 318
1 974

19 118
11 374

Pavučina - akát
Překážkový les - akát

1
1

38 900
38 900

38 900
38 900

38 900
38 900

8 169
8 169

47 069
47 069

Palisáda akátová Ø 15-20 cm, výška 20 cm

1

3m

4 900

14 700

14 700

3 087

17 787

Lanová pavučina
»Sloup akátový - délka

1
2

2,8 m

18 300
3 100

18 300
17 360

18 300
17 360

3 843
3 646

22 143
21 006

Lavička - Akát

3

13 900

41 700

41 700

8 757

50 457

Přírodní amfiteátr dřevěné špalky Ø 25 výška 30 - akát - 1m

1

10 m

4 600

46 000

46 000

9 660

55 660

Obnovení trávníku - rovina

1

150 m²

100

15 000

15 000

3 150

18 150

Ptačí budka špaček 15x15x30, otvor 45mm
Hmyzí hotel velký 50 x 140 cm

1
1

900
16 400

900
16 400

900
16 400

189
3 444

1 089
19 844

Liška

1

23 400

23 400

23 400

4 914

28 314

16
1
1

137 237
1 100

296 760
137 237
9 900
Cena

296 760
62 320
137 237
28 820
9 900
2 079
Kč bez DPH DPH 21%

359 080
166 057
11 979
Celkem s DPH

Opičí dráhy - akát
Palisády

Lanové sestavy
Lavičky

Přírodní amfiteátr

Trávníky - zakládání a péče

Příbytky pro zvířata, ptáčky a hmyz
Dřevěné sochy

Celkem

Prvky celkem
Montáž včetně dopravy
Pádová plocha PRYŽOVÉ ROHOŽE zatravňovací

Cena celkem

9 m²

443 897

443 897

93 218

537 115 Kč
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