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Stavební připravenoSt

v rámci přípravy stavby budou odstraněny stávající herní prvky a nevyhovující 
mobiliář. Demolici zajistí dodavatel. 

v prostoru stávajícího hřiště se nachází stromy (2 ks), které svým zdravotním stavem 
nevyhovují provozu hřiště. tyto budou z plochy odstraněny. Kácení a odvoz materiá-
lu zabezpečí investor. 

v rámci projektu je navržena výsadba nových stromů – 6 ks. výsadba a výsadbový 
materiál není zahrnut v nákladech stavby hřiště. Dodavatel zpracuje dokumentaci 
pro výsadbu. v rámci stavby může být dle dohody zabezpečena příprava výsadbo-
vých jam. Další postup bude koordinován s investorem. 

investor zabezpečí rovněž arboristický zásah pro stávající dřeviny na hřišti, tak aby 
byla zajištěna provozní bezpečnost návštěvníků.

Koncept hřiště

otevřené a přehledné. hřiště mezi domy, které bude obyvatelům dělat radost místo 
starostí. Malé hradiště na kopečku, ze kterého budou mít princezny a princové 
rozhled do svého království uvnitř hradeb (plotu).     

hřiště je primárně určeno pro nejmladší věkovou kategorii dětí. tomu jsou přizpů-
sobeny herní prvky svou velikostí a obtížností. navržená herní sestava je otevřená 
a průhledná, tak aby nedocházelo ke konfliktu obyvatel a případných návštěvníků 
prostoru v nočních hodinách.   

centrálním prvkem bude herní sestava „hrádek“ z akátových kůlů se skluzavkou, 
průlezem a síťovým mostkem. Ze sestavy bude osazena delší skluzavka pod úpatí 
malého svážku. na svážku bude samostatně osazena ještě jedna skluzavka – kratší, 
pro menší děti.

ve vrchní části hřiště bude umístěna houpačka pro menší děti se sedákem s oporou 
zad.   

Dopadové plochy houpačky a skluzavek budou tvořeny pískem (tl. 300 mm). ve 
spodní části hřiště bude vymezená organická plocha pro hru v písku – pískoviště s 
hloubkou 400 mm. ostatní písková plocha ve spodní části hřiště bude pochozí s tl. 
100 mm. 

ostatní plocha vymezeného hřiště bude ponechána jako trávník. 

hřiště bude oploceno nižším plůtkem z akátových kůlů a polypropylenové sítě. ve 
dvou místech vstupů – na severní a jižní straně – bude osazena vstupní branka. 

pro vytvoření stínu na hřišti a náhradu vykácených dřevin je navržená výsadba 
stromů (6 ks) – vícekmeny a vysokokmeny. 

Ze stávajících komunikací kolem hřiště budou k brankám přivedené dvě cesty 
vyhotovené ze zatravněné dlažební kostky. 

plocha bude doplněna odpočinkovým mobiliářem – velkoformátové dřevěné lavice/
molo.

ve volné travnaté ploše se stromy v návaznosti na hřiště bude osazeno sedací molo, 
sloužící pro posezení pejskařů. v okolí sedacího mola bude vytvořena zpevněná 
plocha ze zatravněné kostky.

v ploše bude umístěn odpadkový koš. 

Materiálové vyhotovení hřiště

• herní sestava „hrádek“ - dřevěná konstrukce kůly (akát), dřevěná prkna (modřín), 
skluzavka laminát, průlez plastový, lana a sítě z polypropylenových vláken, spojovací 
materiál dle použití, účelu a založení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli

• Skluzavka ve svahu – dřevěný kůl (akát), laminátová skluzavka

• houpačka – konstrukce dřevěné kůly (akát), sedáky kov (pozink.) potažený plas-
tem, spojovací materiál dle použití, účelu a založení ze zinkované (pevnostní) nebo 
nerezové oceli





nový herní prvek 
- sestava materiál 
- akáte-mail: 

Popis herních prvků:

Vizualizace:

Věková skupina  3-14

Rozměry (m)      2,9 x 6,18 x 3,33
Potřebná plocha (m) 5,9 x 9,68
Povrch tlumící náraz (m2)    0
Max. výška pádu (m)     0,95

Počet uživatelů  10

www.ygg-drasil.cz

HERNÍ PRVEK 

DOMEČEK BABY JAGY

Technické informace

Prvek je tvořen domečkem a věžičkou spojenými 
lanovým mostem. Konstrukce domečku a věžičky 
je z akátové kulatiny, běle zbavené a obroušené, 
a akátového řeziva. Akátové stojky jsou upevněny 
v betonových patkách. Věžička obsahuje síťový
výlez, dřevěný výlez a skluzavku, domeček obsahuje 
horolezecký výlez s chyty a kreslící tabuli.
Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný.

mobil: +420 605 299 183varga@ygg-drasil.cz 

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.

min. hranice dopadové plochy
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mobil: +420 736 534 832e-mail: info@ygg-drasil.cz

Popis herních prvků:

Vizualizace:

Věková skupina
3-14

Rozměry (m)
5,6 x 1,5 x 2,1Potřebná plocha (m)

7,0 x 7,1Povrch tlumící náraz (m2)
34,5Max. výška pádu (m)
0,95

Počet uživatelů
10

www.ygg-drasil.cz

HERNÍ PRVEK 

HRÁDEK 

Technické informace
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in. hranice dopadové plochy

Prvek je tvořem dvěma věžičkami spojenými lanovým 
mostem. Konstrukce věžiček je z akátové kulatiny, od-
korněné, běle zbavené a obroušené, podesty jsou tvořeny 
akátovým řezivem a stojky jsou upěvněny v betonových 
patkách.  První věžička obsahuje průlez a lezeckou stěnu 
s úchyty, druhá věžička obsahuje skluzavku. Spojovací 
most je tvořen z akátové kulatiny a lan spojených plasto-
vými spojovacími díly. Veškerý ostatní spojovací materiál 
je pozinkovaný.



houpačka  
materiál - akát

e-mail: 

Popis herních prvků:

Vizualizace:

Věková skupina 3-14

Rozměry (m) 1,92 x 3,12 x 2,6
Potřebná plocha (m) 8,0 x 3,12

Povrch tlumící náraz (m2)    24
Max. výška pádu (m)     1,5

Počet uživatelů  2

www.ygg-drasil.cz

HERNÍ PRVEK 

HOUPAČKA KLASICKÁ 

Technické informace

Houpačka je tvořena ze stojek z akátové kulatiny 
odkorněné, běle zbavené a obroušené a dvou
sedáků, upevněných na řetězech. Stojky jsou upevně-
ny v betonových patkách. Veškerý spojovací materiál 
je pozinkovaný.

Dopadová plocha (m) 8,0 x 2,88

Min. hranice dopadové plochy
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mobil: +420 605 299 183varga@ygg-drasil.cz 

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.

e-mail: 

Popis herních prvků:

Vizualizace:

Věková skupina 3-14

Rozměry (m) 1,92 x 3,12 x 2,6
Potřebná plocha (m) 8,0 x 3,12

Povrch tlumící náraz (m2)    24
Max. výška pádu (m)     1,5

Počet uživatelů  2

www.ygg-drasil.cz

HERNÍ PRVEK 

HOUPAČKA KLASICKÁ 

Technické informace

Houpačka je tvořena ze stojek z akátové kulatiny 
odkorněné, běle zbavené a obroušené a dvou
sedáků, upevněných na řetězech. Stojky jsou upevně-
ny v betonových patkách. Veškerý spojovací materiál 
je pozinkovaný.

Dopadová plocha (m) 8,0 x 2,88

Min. hranice dopadové plochy
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mobil: +420 605 299 183varga@ygg-drasil.cz 

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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