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A PrůvodnÍ zPrávA

A.1 IdenTIfIkAčnÍ údAje
A.1.1 údAje o STAvbĚ
název stavby: RING PARK
okres: žďár nad Sázavou
obec: žďár nad Sázavou
katastrální území: město žďár (795233)
Parcelní čísla pozemků: 4206

A.1.2 údAje o žAdATelI
název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: žižkova 227/1, 591 01 žďár nad Sázavou
Ič: 00295841
zastoupen: Ing. martin mrkos, AccA, starosta města

A.1.3 údAje o zPrAcovATelI dokumenTAce
odpovědný projektant: Ing. Jitka Vágnerová
Autorizace: 03722, čkA: obor krajinářská architektura
zpracovali: yggdrasilmont s.r.o., Ing. júlia bobríková
Adresa: Truhlářská 23, Praha, 11000
Ič: 03593819

A.2 členĚnÍ STAvby nA objekTy A TecHnIcká A TecHnologIcká zAŘÍzenÍ
So 01 Pochozí plochy a terén
So 02 Agility prvky
So 03 mobiliář a oplocení
So 04 Řešení zeleně

A.3 SeznAm vSTuPnÍcH PodklAdů
digitální polohopis
digitální mapa katastru

c.1 ŠIrŠÍ vzTAHy
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b SouHrnná TecHnIcká zPrávA

b.1 PoPIS územÍ STAvby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Projekt rekreačního prostoru pro psy je umístěn v ploše veřejné zeleně jižně od göttlerova rybníka. v těsné blízko-
sti vymezeného území se nachází objekty garáží. Tato plocha v současnosti nemá žádnou programovou náplň. je 
využívána zejména pro venčení psů. Stavba její charakter výrazně nezmění, rozšíří však její nabídku aktivit.  
Plocha se nachází v zastavěném území obce. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci
záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (úP po vydání změny č. 4, účinnost od 15. 4. 2021). nachází se na 
ploše vymezené jako zeleň – veřejná, v jejíž blízkosti probíhá koridor vymezený pro potenciální silniční dopravní infras-
trukturu. návrh plochu koridoru nijak neomezuje.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
bezpředmětné

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů
veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.
vzhledem k charakteru lokality a stavebních prací nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum. Při návrhu 
byli zohledněny souvislosti nových stavebních prvků a odvodnění lokality.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1)
území se nachází v Iv. zóně cHko žďárské vrchy. Stavba svým charakterem nenaruší krajinný ráz oblasti. 
území se v rámci městské zástavby nachází v obecném ochranném pásmu rrT. Sítě budou v rámci stavby vytyčeny 
příslušnými orgány. Stavba je bude respektovat, v případě neshody vytyčených sítí s podkladem bude v rámci stavby 
projekt upraven. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené území se nachází mimo aktivní záplavovou zónu. není součástí poddolovaného území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry, veškeré povrchy jsou navrženy s maximálním pozitivním vlivem 
na hospodaření s dešťovou vodou. Stavba neklade žádné nároky na dešťovou kanalizaci. 

FOTO SOUČASNÝ STAV



c.2 kATASTrálnÍ SITuAčnÍ výkreS
1_500

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
všechny stromy jsou v projektu zachovány, v případě potřeby bude v rámci prací proveden odborný ořez větví stáva-
jících dřevin. v rámci prací bude odstraněn výmladkový pařez vrby (Salix sp.) nacházející se v doteku vymezeného 
území, kvůli stavbě oplocení hřiště. odstranění pařezu bude koordinováno s úřadem údržby zeleně města žďár nad 
Sázavou.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa
bezpředmětné

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
území je určeno pro pěší provoz. v rámci projektu nejsou kladeny nároky na napojení na dopravní ani technickou 
infrastrukturu obce.
Plocha je přístupná po bezbariérovém povrchu trávníku. v rámci projektu nebudou zabezpečeny vodící linie. jejich 
vybudování by mělo být bráno v úvahu při budoucí rekonstrukci okolních chodníků. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
mimo řešené území nedojde k záboru půdy.
lokalita je přístupná po existujícím zatravněném terénu. Tomu bude přizpůsobená tonáž a velikost použité mechani-
zace. Projekt bude proveden s ohledem na ochranu stávajících dřevin v jeho okolí. 
o speciálním odvodnění pozemku během výstavby se vzhledem k charakteru prací a místa neuvažuje. 
Připojení na zdroje vody a energie bude řešit dodavatel z mobilního zdroje. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje
PArcelnÍ čÍSlo 
Pozemku

mAjITel druH Pozemku, 
zPůSob využITÍ

PlocHA/m2 rozSAH využITÍ v 
ProjekTu

4206 město žďár nad 
Sázavou

zeleň - veřejná 1110 částečný

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
bezpředmětné



b.2 celkový PoPIS STAvby
b.2.1 záklAdnÍ cHArAkTerISTIkA STAvby A jejÍHo užÍvánÍ
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
jedná se o novou stavbu. 
 

b) účel užívání stavby
Stavba do území vkládá nový typ užívání – aktivní rekreace. Prostor nadále zůstává veřejným prostranstvím.  

c) trvalá nebo dočasná stavba
jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
bezpředmětné

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů
veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
bezpředmětné

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity 
provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
vzhledem k charakteru stavby jsou relevantní tyto údaje:

PocHozÍ PlocHy S velmI ProPuSTným PovrcHem (zATrAvnĚné) 762 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.
vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Projekt bude navazovat na probíhající stavební práce v území. koordinaci staveb má na starosti městský úřad žďár nad 
Sázavou.
PŘedPokládAné zAHájenÍ výSTAvby 04/2022

PŘedPokládAné ukončenÍ výSTAvby 08/2022
  

j) orientační náklady stavby
669 000 kč bez dPH

b.2.2 celkové urbAnISTIcké A ArcHITekTonIcké ŘeŠenÍ
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
navrhovaný prostor pro psy a jejich doprovod navazuje na současné využití této veřejné plochy zeleně k venčení psů. je 
součástí pásu zeleně mezi bytovými a rodinnými domy. 
Hřiště je řešeno jako oplocená plocha trávníku se stromy, přístupná třemi vstupy s brankou. v ploše jsou rozmístěné 
různé dřevěné prvky určené k pohybovým aktivitám – agility. Prvky jsou rozmístěné tak aby formovali okruhy, které mo-
hou psy s doprovodem překonávat, střídat a kombinovat. Hřiště je doplněno o dřevěné kostky, které mohou návštěvníci 
volně posouvat v prostoru a přizpůsobovat si tak hru dle své představivosti.   

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Architektura rekreačního prostoru vychází z hry v přírodě. volný výběh na louce s kmeny stromů, které vytváří překážky 
a výzvy. Agility prvky jsou zhotoveny z akátové kulatiny a dubového řeziva kvůli jejich přirozené odolnosti. kulatina je 
tvarována umělecko-truhlářským opracováním do organických tvarů rozehrávajících prostor pohybem. dřevo bude 
ponechané bez povrchové úpravy a tím vytvoří nejpřirozenější prostor pro psy. oplocení vymezeného prostoru bude 
vyhotovené v podobném duchu z akátové kulatiny a polypropylenové sítě. Popínavé rostliny doplní plot v některých 
částech hřiště a vytvoří příjemné pozadí prostoru. Pro nově vysazené stromy nacházející se ve vymezeném území bude 
vybudována ochrana z akátových kůlů a výplně z dubového řeziva. Aktivní hřiště bude doplněno mobiliářem, pro psy 
i jejich doprovod. dřevěné lavice spolu s přenosnými kostkami vytvoří prostor na sezení. Prostor u vstupních branek 
bude doplněn odpadkovými koši. Pro psy bude uvnitř vymezeného prostoru umístěno pítko na přinesenou vodu a psí 
pisoáry.            

b.2.3 dISPozIčnÍ, TecHnologIcké A ProvoznÍ ŘeŠenÍ
vzhledem k jednoduchosti stavby viz body b.2.2 a b.4.

b.2.4 bezbArIérové užÍvánÍ STAvby
Hřiště je navrženo maximálně přátelsky v kontextu jeho lokálního významu. Plocha je po rovinatém travnatém terénu 
přístupná pro osoby se sníženou mobilitou. rozsah stavby neumožňuje vybudování kultivovaných vodících linií pro 
osoby s omezenou schopností orientace. Ty by měli být brány v potaz při rekonstrukci okolních komunikací. 
na hřišti nejsou vytvářený žádné překážky v pohybu pro osoby se sníženou mobilitou. Štěrkový trávník vytvářející plo-
chu kolem herních prvků umožnuje pohyb vozíku. 
navržené řešení splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.
 

b.2.5 bezPečnoST PŘI užÍvánÍ STAvby
Práce budou prováděny v souladu se zákoníkem práce a prováděcími vyhláškami. dále v souladu s nařízením vlády č. 
28/2002 Sb. a dalšími předpisy. 
zvláštní zajištění bezpečnosti objektu po dokončení úprav se vzhledem k charakteru stavby nepředpokládají. 
bezpečnost užívání stavby bude určena provozním řádem.

b.2.6 záklAdnÍ TecHnIcký PoPIS STAveb
vzhledem k tomu, že projekt je zpracován bez podrobného geodetického zaměření budou veškeré zásahy konzultovány 
s architektem. konkrétní detaily hřiště, umístění herních prvků atd. budou upřesněna na místě v rámci autorského 
dozoru a zapracována do dílenské dokumentace dodavatele s odsouhlasením architekta. 
Textový popis zahrnuje jednotlivé operace, které nemohou být vzhledem ke složitosti řešení obsaženy ve výkresech, 
nebo nejsou graficky jednoznačné. výklad je nutný brát na zřetel při sestavování nabídkového rozpočtu. kvantifikace 
nezahrnuje položky, které nebylo možné odhalit při sestavení projektu a vyplynuly při vlastní realizaci. Tyto budou 
brány jako vícepráce. Stejně jako ty, které vyplynuly v průběhu realizace z požadavků objednatele nebo dotčených 
orgánů, případně vyplynuly z ostatních neovlivnitelných událostí před nebo během realizace.
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So 01 PocHozÍ PlocHy A Terén 

ocHrAnA STromů PŘI STAvebnÍ čInnoSTI  
v první fázi projektu dojde k odstranění prvků stávajícího hřiště. 
u stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy čSn 18 920 – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). vzhle-
dem k minimální použití mechanizace při plánované stavbě není potřeba chránit kmen stromu bedněním. v rámci 
ochrany stromů se jedná především o ochranu kořenového prostoru:
- proti snižování terénu
- při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů
- při zřizování základů stavebních objektů
- při dočasném zatížení

TerénnÍ modelAce
navrhované řešení reaguje na stávající konfiguraci terénu, která bude pozměněna pouze v nezbytné míře rozhrnutím 
zeminy z výkopů. vzniklá modelace terénu bude na místě konzultována s architektem v rámci autorského dozoru.
Stávající terén je rovinatý s drobnými prohlubněmi a vyvýšeninami zejména v okolí kmenů stromů. Při rozhrnutí výkop-
ové zeminy bude kladen důraz na ochranu integrity kořenového systému a krčku stromů (zachování roviny terénu v 
okolí kmenu).   
Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s čSn 83 9011. veškeré výkopové práce a terénní 
modelace budou prováděny v souladu s čSn 83 9061, veškeré stávající ponechané stromy budou chráněny především 
dle odstavce 4.10, 4.11, 4.12 této normy. 
Terénní úpravy budou realizovány s ohledem na skladbu pěstebních vrstev. v místech založení nových travnatých ploch 
a rozhrnutí zeminy bude nejdříve sejmut travní drn, který bude odvezen v souladu s platnými zákony viz. b.6.
odkopaná zemina bude dělena dle využitelnosti a charakteru zemin (ornice, zemina využitelná, nevyužitelná, stavební 
suť). využitelná zemina bude použita pro vegetační úpravy, ostatní zemina bude odvezena na skládku. odvoz využitelné 
zeminy bude v rámci možností minimalizován. ornice bude rozprostřena jako svrchní vegetační vrstva.    

PocHozÍ PlocHy
Povrch v prostoru navrhovaného hřiště je řešen jako kombinace plochy snášející větší zátěž tvořenou štěrkovým 
trávníkem a plochy standartního trávníku, zejména v okolí stávajících stromů. Plochy uvnitř ochrany nově vysazených 
stromů budou vysypány kamenivem pro udržení bezplevelnosti (mocnost 5-7 cm). 

ŠTĚrkový TrávnÍk
část hřiště s předpokládanou vyšší zátěží sešlapem bude založena jako štěrkový trávník. vzhledem k nízké hmotnostní 
zátěži plochy, bude tato realizována pouze v jedné vrstvě bez podkladních konstrukčních vrstev.
výkop bude ve vymezené ploše proveden do hloubky 150 mm (při hloubení výkopu je potřeba brát v potaz navýšení 
okolité plochy terénu zeminou z výkopu). vzniklá pláň bude spádovaná směrem vně centrálního prostoru hřiště, 
zejména k existujícím vzrostlým stromům. Pláň bude zhutněná (3,5 t). výkop bude vyplněn směsí pro štěrkový trávník 
– kamenivo 8/16 (z místního kamenolomu po domluvě s architektem) a zemina z výkopu. kamenivo bude na místě 
mícháno se zeminou (prostou sutě a stavebních zbytků) v poměru 70% kameniva, 30% zeminy. Plocha bude srovnána 
vzhledem k okolitému terénu a zaválena válem (2 t). 
následné bude plocha oseta specializovanou směsí pro štěrkový trávník (sucho, sešlap, příměs dvouděložných bylin, 
zvláště řebříčky) a znova uválcována. výsevek dle specifikace výrobce směsi, cca 20-30 g/m2. výsev bude zavlažen. 

rozvojová péče:
- závlaha, hnojení (5 g dusíku/m²) po první seči, kosení 3x

následná péče bude předána majiteli/provozovateli hřiště: 
- kosení 2-5 x ročně

STAndArTnÍ TrávnÍk
ostatní plochy vymezeného prostoru budou řešeny jako standartní trávník v plynulé návaznosti na okolitý travní porost. 
Trávník bude založen na ploše po rozhrnutí zeminy z výkopů. část trávníku zejména v těsné blízkosti stromů, ve vyho-
vujícím stavu, nepoškozená stavbou bude pouze revitalizována technologií individuálně přizpůsobenou po konzultaci s 
architektem. 
zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek čSn 83 9011 a čSn 83 9031 a dokončovací péče dle čSn 83 9051.
zakládání:
- rotavátorování – zapravení substrátu (v případě potřeby dle místních podmínek vylehčení vegetační vrstvy pískem)
- jemné terénní modelace – urovnání do +- 1 cm 
- 3x hrabání
- odplevelení před založením trávníku 1x
- výsev směs rekreační/hřišťová (20-30 g/m2 dle specifikace výrobce), přesné složení upřesněno dle stanovištních pod-
mínek během realizace a odsouhlaseno architektem
-válcování
-zavlažení výsevu

rozvojová péče:
- závlaha, hnojení (5 g dusíku/m²) po první seči, kosení 3x

následná péče bude předána majiteli/provozovateli hřiště: 
- kosení 2-5 x ročně



PTAčÍ PoHled
AgIlITy Prvky



So 02 AgIlITy Prvky

Prvky agility budou zhotoveny z akátových kůlu a dubového řeziva dle dílenské dokumentace. 
Akátové kůly budou opracované truhlářsko-uměleckým ořezem do nepravidelných tvarů.
dřevo bude ponecháno bez povrchové úpravy. veškerý spojovací materiál bude upraven pozinkováním. kovové kom-
ponenty budou zhotoveny z nerezové oceli, popřípadě boudou upraveny povrchovou úpravou v podobě komaxitu 
(práškově vypalovaný lak).

Seznam agility prvků:
l-lAvIce
bAlAnčnÍ klAdInA
SlAlom
ProSkAkovAdlo
ŠIkmá STĚnA
Tunel

l-lAvIce
lavice bude zhotovena ze stojných akátových kůlů (průměr cca 150 mm, výška prostředních kůlů min. 2000 mm, výška 
koncových kůlů min. 1000 mm) a dubových desek s minimálními rozměry 50x350x3800 mm (možnost sešrorobouvání 
z vícero kusů), tvořících pochozí plochu prvku. jednotlivé lavice budou umístěny ve výšce 300-400 mm nad terénem.
lavice bude kotvena čtyřmi prostředními vysokými kůly v betonové patce (výška 600 mm, umístěna 100 mm pod 
úrovní terénu). ostatní stojné kůly budou umístěny ve štěrkovém loži (kamenivo 16/32, minimálně 500 mm pod úrovní 
terénu).

bAlAnčnÍ klAdInA
balanční kladina bude zhotovena ze stojných akátových kůlů (průměr cca 150 mm, výška min. 2000 mm) a dubových 
desek s minimálními rozměry 50x250x3000 mm (možnost sešrorobouvání z vícero kusů). desky budou umístěny ve 
výšce 700 mm nad terénem, čímž umožní podlézání kladiny. výstup na kladinu bude zhotoven z desky nebo kulatiny s 
šířkou minimálně 250 mm.
Prvek bude kotvený skrze akátové kůly do betonových patek (výška 600 mm, umístěna 100 mm pod úrovní terénu).

SlAlom
Prvek slalomu bude zhotoven z osmi akátových kůlů (průměr min. 100 mm, výška různá 900-1500 mm). rozestup kůlů 
700 mm.
kůly budou kotveny do betonových patek (výška 600 mm, umístěna 100 mm pod úrovní terénu).

ProSkAkovAdlo
Prvek proskakovadla bude zhotoven z akátových kůlů (průměr cca 150 mm, výška min. 2000 mm) a nerezové obruče 
(průměr 700 mm) upevněné ke kůlům.
kůly budou kotveny do betonových patek (výška 600 mm, umístěna 100 mm pod úrovní terénu).

ŠIkmá STĚnA
Prvek šikmé stěny bude tvořen z dubových desek a latí (tloušťka min. 30 mm). nosná konstrukce prvku bude zhotovena 
jako příhradová z dubových trámků nebo akátové kulatiny/kombinace (průměr min 100 mm). Prvek v řezu tvoří tro-
júhelník s nejvyšším bodem ve výšce 1500 mm. 
Prvek je samostojný, kotvený do země pomocí závitových tyčí. Prvek bude možno přemístit pomocí mechanizace. 

Tunel
Prvek tunelu bude zhotoven z akátových kůlů (průměr min. 100 mm), tvořících nosnou konstrukci pro nerezový tunel 
(průměr 800 mm, délka 1800 mm). Tunel bude umístěn ve výšce 200-300 mm nad terénem. 
Prvek je samostojný, kotvený do země pomocí závitových tyčí. Prvek bude možno přemístit pomocí mechanizace. 

koTvenÍ AgIlITy_deTIAl
1_30
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AkáTový kůl
d min._100 mm

beTonová koTvÍcÍ PATkA
d_500 mm

ŠTĚrkový TrávnÍk
tloušťka 150 mm

kotvení pod úrovní trávníku
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c.4.1 SPecIálnÍ SITuAčnÍ výkreS
záklAdnÍ rozmĚry Prvků HŘIŠTĚ A koTvenÍ
1_200

InženýrSké SÍTĚ STávAjÍcÍ

vodovod

kAnAlIzAce

elekTro

ocHrAnné PáSmo SÍTĚ

beTonová PATkA
hloubka_600 mm

beTonová PATkA
hloubka_600 mm

koTvenÍ do zemĚ
hloubka_700 mm



So 03 mobIlIáŘ A oPlocenÍ

oPlocenÍ 
území návrhu bude vymezeno oplocením. do vymezeného prostoru bude možné vstoupit skrze tři branky (viz. výkres 
c.3). 
oplocení bude vyhotoveno ve stejném duchu jako prvky agility. Stojky plotu budou zhotoveny z akátové kulatiny opra-
cované umělecký-truhlářským řezem, ponechány bez povrchové úpravy. rozestup stojek max. 3 m (viz výkres c.4). Sto-
jky budou kotveny do betonových patek (výška 600 mm, umístěna 100 mm pod úrovní terénu). umístění stojek musí 
respektovat zejména podzemní sítě vyznačené na místě. v místě křížení plotu se sítěmi jsou některé patky kotveny 
pouze do štěrkového lože (kamenivo 16/32, minimálně 700 mm pod úrovní terénu).
mezi jednotlivými kůly bude vypnutá polypropylenová síť (tloušťka min. 4 mm, velikost oka 70 mm), vypnutí pomocí 
ocelového lanka kotveného do dřevěných stojek. Síť bude mít výšku 150, spodní lanko upnuto ve výšce 100 mm nad 
rovinou terénu, kvůli sečení trávníku.   
na třech místech je do oplocení vsazená jednokřídlá vstupní branka (viz výkres c.4). branka bude umístěná mezi dvěma 
dřevěnými stojkami, samouzavírací, uchycená pantem s pružinou. branka bude vyhotovena z kovového pozinkovaného 
rámu (hranatý profil) s výplní z vypnuté sítě. rozměry min. 90x120 cm.   

dŘevĚné HrAnoly
Hřiště bude doplněno třemi sedacími lavicemi z dubových hranolů. (viz výkres c.3)
lavice budou zkonstruovány z dubových hranolů s průměrem 400x400 mm (možnost sešroubovat z menších hranolů 
velikost minimálně 100x100 mm) délka 2000-3000 mm. v částech hranolů bude vytvořeno opěradlo z ohýbané kovové 
pásoviny a dubové desky.
Hranoly budou volně položeny na terénu. v případě potřeby bude možné lavici pomocí mechanizace přesunout.   

dŘevĚné boxy
možnost sezení je v návrhu rozšířená též o šest přenosných dřevěných boxů. 
box bude zhotoven ve tvaru kostky 400x400x400 mm z dubových hranolů (možnost sešroubovat z menších hranolů 
velikost minimálně 100x100 mm). 
boxy budou volně stojící.   

odPAdkové koŠe
odpadkové koše jsou na hřišti rozmístěné u vstupních branek, z vnější nebo vnitřní strany. koš bude tvořen kovovou 
vnitřní konstrukcí s opláštěním z dřevěných lamel. koš bude kotven do betonového základu (výška 600 mm, umístěna 
100 mm pod úrovní terénu).  

ProvoznÍ Řád
na oplocení bude instalována dibondová deska s provozním řádem. velikost určí dodavatel. 

PSÍ PISoár
v prostoru hřiště jsou umístěny dva betonové psí pisoáry (viz výkres c.3). Pisoár bude instalován dle pokynů výrobce. 
na vybraném místě bude vybudované mělké lože z kameniva 500x500 mm (frakce 16/32, tlouštky 50 mm) zarovnané 
50 mm pod okolitým terénem. následně bude na lože umístěn pisoár. okraje výkopu budou dosypány kamenivem do 
roviny terénu.     
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koTvenÍ PloTu v blÍzkoSTI SÍTÍ
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AkáTový kůl
d min._100 mm

PolyProPylenová SÍť
napnutí na ocelové lanko

koTvenÍ do zemĚ
hloubka_700 mm

beTonová koTvÍcÍ PATkA
d_400 mm



ocHrAnA STromu_Řez
1_30

PÍTko
v návrhu je umístěno jednoduché pítko pro psy. Pítko není napojeno na vodovodní potrubí a slouží pouze jako ná-
doba na přinesenou vodu. je tvořeno dubovou deskou (400x700x80), do které jsou vsazené nerezové misky. deska je 
kotvená do terénu pomocí závitové tyče.   

ocHrAnA STromů
nově vysazené stromy ve vymezeném území budou doplněny o dřevěnou ochranu kmene. Staré kotvení stromu bude 
před instalací ochrany odstraněno.
ochranný prvek bude zhotoven ze čtyř akátových kůlů (opracovány umělecko-truhlářským způsobem) v rozestupu 900 
mm. kůly budou kotveny do země dle en 350-2:1994. 
kůly budou propojené latí (30x50 mm) ve výšce 200 a 1200 mm nad rovinou terénu. Prostor mezi kůly bude vyplněn 
dubovými laťkami/deskami s minimální tloušťkou 20 mm, s délkou 1200 mm. laťky budou upevněny 100 mm nad 
zemí. Prostor uvnitř ochranného prvku bude vysypán kamenivem frakce 16/32 v tloušťce 50-70 mm, pro zabezpečení 
bezplevelnosti.  

STROM JAKO 
SOUČÁST HRY
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AkáTový kůl
d_100 mm

lAť
d_30x50
upevnění z vnitřní strany kůlu

vySyPAnÍ koŔenové mÍSy ŠTĚrkem
frakce 16/32
tloušťka min. 50 mm

koTvenÍ do zemĚ
min . 500 mm

deSková výPlň
tloušťka min. 20 mm
upevnění z vnéjší strany latě



So 04 ŘeŠenÍ zelenĚ

PoPÍnAvky
v rámci projektu je navrženo popnutí některých segmentů oplocení (západní a jižní strana oplocení viz. výkres c.3). 
Popínavky budou vysazený z vnější strany plotu, kvůli možnému poškození na volno puštěnými psy uvnitř výběhu. 
Pro popnutí je vybrán druh Parthenocissus qinquefolia. rostliny budou vysazený ve sponu 1 m. výpěstky budou konte-
jnerované. 
výsadba bude realizována v správných agrotechnických termínech ve shodě s příslušnými normami (čSn 83 9011, čSn 
83 9021, čSn 83 9051)  
Pás pro výsadbu rostlin bude připraven v šířce 50 cm od plotu v souvislé ploše rytím, nakopáním hrud a urovnán 
hrabáním. výsadba bude provedena do jamek 0,05 m3, bez výměny substrátu. jamky budou hloubeny cca 20 cm od 
plotu. do výsadbové jamky budou umístěny hnojivové tablety. do jamky budou usazeny rostliny vyjmuty z kontejneru, 
zahrnuty zeminou a utlačeny. výhony rostlin budou po výsadbě zakráceny. výsadba bude vydatně zalita. výsadbový pás 
bude souvisle zamulčován dřevěnou štěpkou v tloušťce 50-100 mm (při výběru dřevěné štěpky je potřeba brát v potaz 
pH dané dřeviny). 

rozvojová péče:
- zálivka
- Případné odplevelení
- usměrnění výhonů

následná péče bude předána majiteli/provozovateli hřiště
- zálivka dle průběhu počasí 10x ročně 15 l/ks (po dobu 2 let)
- odplevelení
- Případné usměrnění výhonů, řez   

STávAjÍcÍ dŘevIny
v rámci realizace hřiště budou provedeny pěstební a výchovné řezy dřevin nacházejících se na ploše za účelem maxi-
malizování rekreačního (herního) potenciálu plochy. 

b.2.7 záklAdnÍ PoPIS TecHnIckýcH A TecHnologIckýcH zAŘÍzenÍ
bezpředmětné

b.2.8 záSAdy PožárnĚ bezPečnoSTnÍHo ŘeŠenÍ
vzhledem k charakteru řešeného území – volný veřejně přístupný prostor není řešeno. Hasičské vozy mají možný 
příjezd min. 10 m k ploše. 

b.2.9 úSPorA energIe A TePelná ocHrAnA
vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

b.2.10 HygIenIcké PožAdAvky nA STAvby, PožAdAvky nA PrAcovnÍ A komunálnÍ ProSTŘedÍ
návrh objektu splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. 
Stavba nijak neovlivní okolní životní prostředí. 

b.2.11 záSAdy ocHrAny STAvby PŘed negATIvnÍmI účInky vnĚjŠÍHo ProSTŘedÍ
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - bezpředmětné
b) ochrana před bludnými proudy- bezpředmětné
c) ochrana před technickou seizmicitou - bezpředmětné
d) ochrana před hlukem - bezpředmětné
e) protipovodňová opatření - bezpředmětné
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. – bezpředmětné

b.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky - bezpředmětné
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – bezpředmětné

b.4 dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace
Hřiště je navrženo jako kompaktní soubor staveb umístěných v udržovaném trávníku. je přístupné bezbariérově po 
rovinatém sečeném trávníku pro osoby se sníženou mobilitou. rozsah projektu neumožňuje vytvořit kultivované vodící 
linie pro přístup k hřišti. 
    

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
vymezené hřiště není přímo napojeno na okolité zpevněné komunikace vybudováním nové zpevněné cesty. vstupy na 
hřiště jsou přístupné po udržovaném trávníku.  

c) doprava v klidu
bezpředmětné

b.5 ŘeŠenÍ vegeTAce A SouvISejÍcÍcH TerénnÍcH úPrAv
v ploše hřiště a jeho okolí se nachází vzrostlé stromy, které budou na místě ponechány. v rámci projektu bude pro-
veden odborný pěstební a výchovný řez dle potřeby. v rámci prací bude odstraněn výmladkový pařez vrby (Salix sp.) 
nacházející se v doteku vymezeného území, kvůli stavbě oplocení hřiště. odstranění pařezu bude koordinováno s 
úřadem údržby zeleně města žďár nad Sázavou.

na jižní a západní straně hřiště budou vysázeny popínavé rostliny (Parthenoccisus quinquefolia) viz. b.2.6. So 04. 
Terén na hřišti bude pozměněn minimálně, rozhrnutím výkopové zeminy. v centrální ploše hřiště bude zřízen štěrkový 
trávník, na ostatní ploše bude revitalizován současný travní porost jako trávník standartní dle podmínek čSn 83 9011 a 
čSn 83 9031 a dokončovací péče dle čSn 83 9051.
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výSAdbA PoPÍnAvek_deTAIl
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mulč dŘevĚná ŠTĚPkA
tloušťka min. 70 mm

výSAdbová jAmkA
spon 1m

cca  250 mm od plotu



b.6 PoPIS vlIvů STAvby nA žIvoTnÍ ProSTŘedÍ A jeHo ocHrAnA
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Řešení likvidace odpadů
Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a dle její ak-
tualizace č. 41/2005 Sb. ze dne 1.2.2005 (recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci, spalitelné ke spálení, nespal-
itelné na povolenou skládku). nevyužitelná stavební suť bude z řešeného území odvezena. evidence odpadů bude ve-
dena dle vyhlášky mžP č. 383/2001 Sb.  § 21 a § 22 o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 

Řešení ochrany půdy
Sejmutá ornice bude použitá pro založení travních ploch na hřišti. 

Řešení vodohospodářské
Projekt je navržen tak aby v rámci jeho stavby i užívání bylo umožněno zasakování veškeré srážkové vody přímo na 
místě do propustních povrchů. 

odhad potřeby vody a energií pro výrobu - bezpředmětné

Řešení ochrany ovzduší - bezpředmětné

Řešení ochrany proti hluku
ochranu před případnou zvýšenou hladinou hluku z hřiště pro přilehlé domy (nejbližší dům 25 m od plochy) tvoří stěna 
z nízko zavětvených jehličnatých stromů v severovýchodní části hřiště. zvýšená hladina hluku se však nepředpokládá 
vzhledem k neteritoriálnímu chování psů na hřišti.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Při výstavbě bude minimalizován vliv na životní prostředí. Svým charakterem bude mít akce pozitivní vliv na kvalitu 
životního a obytného prostředí. 
Při výstavbě budou vybrané stávající stromy zabezpečeny dle čSn dIn 18 920. zabezpečení bude posouzeno před 
započetím prací individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození 
nebo jiných nežádoucích vlivů.
na území se nenachází památné stromy.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
lokální biokoridor soustavy natura 2000 se nachází cca 30 m od řešené plochy. Stavba svým charakterem a rozsahem 
nenaruší fungování biokoridoru a nezmění existující podmínky v území.
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
bezpředmětné

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
bezpředmětné

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů
bezpředmětné

b.7 ocHrAnA obyvATelSTvA
navrhované úpravy neovlivní stávající přístupové trasy k objektům. 
v řešeném území nejsou přítomny objekty co.

b.8 záSAdy orgAnIzAce výSTAvby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
bezpředmětné

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
bezpředmětné

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
bezpředmětné

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
bezpředmětné

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
výkopová zemina bude rozhrnuta bezprostředně na ploše. odvoz využitelné zeminy bude v rámci možností minimal-
izován. v případě potřeby se odvoz bude řídit dle bodu b.6 a).

b.9 celkové vodoHoSPodáŘSké ŘeŠenÍ
odtokové poměry v řešeném území se návrhem nemění. 
Plocha hřiště je navržená tak aby se všechna srážková voda i nadále vsakovala přímo na místě do propustných 
travnatých ploch. 


