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Stavební připravenoSt

pro fungování hřiště je zásadní celková funkčnost prostoru parku. park je v součas-
nosti zanedbán a bez vybavenosti. Zadání veřejné zakázky reaguje na tuto skuteč-
nost výzvou na rehabilitaci komunikací a veřejného osvětlení. 

vzhledem k tomu, že komunikace a osvětlení je nutné rehabilitovat v celé ploše 
parku, a ne jenom v doteku hřiště samotného je předpokladem, že tuto stavbu bude 
investor financovat separátně. 

v rámci projektu navrhujeme rehabilitaci stávajících parkových cest. rozsah stavby 
je na další domluvě s investorem. 

v projektu dále navrhujeme vytvoření nové zpevněné cesty v místě výšlapu 
vedoucí od mateřské školy směrem k ulici nádražní – napojení na stávající parkovou 
komunikaci. tato nová komunikace vymezí hřiště ze severní strany.

podél stávající cesty je navrženo odstranění všech stávajících nefunkčních stožárů 
veřejného osvětlení a osazení nových objektů, napojených na stávající síť. Dizajn vo 
dle domluvy s městským architektem.   

Dodavatel zpracuje dokumentaci k rehabilitaci stávající parkové cesty, k vybudo-
vání nové cesty v návaznosti na stávající cestní sít a k osazení veřejného osvětlení 
podél stávající cesty. realizaci těchto položek musí zabezpečit investor v rámci 
stavební připravenosti k realizaci hřiště. Stavba bude koordinována s dodavatelem 
hřiště. 

Koncept hřiště

v divočině zanedbaného lesoparku vznikla po kácení „lesní mýtinka“. na mýtince vijí 
svoje sítě pavouci a cvrček jim k tomu hraje na housličky. 

Dominantou hřiště bude herní socha cvrčka se skluzavkou. Socha umožní různé 
způsoby lezení, zároveň bude sloužit jako domeček pro děti. Dále na hřišti vznikne 
lanovo-síťový program – pavučiny – určený k prolézání, rozvíjející koordinaci a 
motoriku dětí. Lana a sítě budou kotveny ke kůlům. herní prvky doplní vysoká 
houpačka, která hřišti dodá potřebné měřítko mezi vysokým stromy. v ploše bude 
vybudováno taktéž menší pískoviště s dřevěnou sedací hranou (3x3 m). 

Dopadové plochy hřiště budou zhotoveny z písku v odpovídající tloušťce. ostatní 
vymezená pochozí plocha hřiště bude zhotovena z písku v tl. 100 mm. rozsah plo-
chy hřiště je 450 m2 – zmenšení oproti zadání veřejné zakázky z důvodu hospodár-
ného nakládání se zdroji.

hřiště bude doplněno mobiliářem k sezení – velkoformátové dřevěné lavice. 

na hřiště bude pod svahem v západní části navazovat odpočinková plocha se 
sezením a kameny.  plocha bude zhotovena z MZK. rozsah odpočinkové plochy je 
130 m2. 

v ploše budou rozmístěny velké kameny, sloužící k neformální hře a zkoumání 
materiálů. Mobiliář budou tvořit velkoformátové dřevěné lavice/molo. plocha bude 
doplněna o odpadkový koš dle domluvy s investorem a městským architektem v 
rámci koncepce celého parku.   

MateriáLové vyhotovení hřiště

• herní socha „cvrček“ – dřevěná konstrukce kůly/hranoly (akát/modřín), dřevěná 
prkna (modřín), nerezové prvky skluzavky a tyčí, lana a sítě z polypropylenových 
vláken, spojovací materiál dle použití, účelu a založení ze zinkované (pevnostní) 
nebo nerezové oceli

• Lanovo-síťový program – „pavučiny“ – dřevěné stojné kůly (akát), lana a sítě z poly-
propylenových vláken, spojovací materiál dle použití, účelu a založení ze zinkované 
(pevnostní) nebo nerezové oceli

• houpačka – konstrukce kombinace dřevo (modřín kůl/hranol) kov (zinkovaný), se-
dáky kov (pozink.) potažený plastem, spojovací materiál dle použití, účelu a založení 
ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli

• pískoviště – konstrukce ztracené bednění, dřevěný sedací okraj hranoly (akát/
modřín), herní písek
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• píSeK

• trávníK / štěrKovÝ
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