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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA 
SÍDLIŠTI STODŮLKY: 



ZADÁNÍ: 
 Dokumentace byla zpracována na základě 

zadání Odboru životního prostředí Městské části 
Praha 13.  

 SYMBOLEM HŘIŠTĚ BUDE ŠNEČÍ ULITA 
 Požadavek na využití území byl návrh stavby 

oploceného dětského hřiště s prvky pro děti od 
6 let a navazující sadové úpravy.  

 Hřiště doplní nový mobiliář.  
 Stromové patro bude doplněno o další jedince a 

nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí 
ulity. U vchodu do hřiště bude navržen trvalkový 
záhon. 

 



IDENTIFIKACE ÚZEMÍ: 
Pozemek ve 
vlastnictví 
HMP, p. č. 
1080/28, k. ú. 
Stodůlky 



IDENTIFIKACE ÚZEMÍ: 
 Stávající hřiště ve správě Odboru životního 

prostředí se nachází na pozemku ve 
vlastnictví HMP, p. č. 1080/28, k. ú. 
Stodůlky mezi obytnými domy. 

 Jedná se zastaralé dětské hřiště, málo 
využívané. Herní prvky neodpovídají 
dnešním potřebám a celkově málo 
podněcují dětskou fantazii. 

 V těsné blízkosti se nacházejí vzrostlé 
stromy.  



STÁVAJÍCÍ STAV HŘIŠTĚ: 



NÁVRH ŘEŠENÍ: 
 Dojde k ucelení a uzavření prostoru hřiště.  
 Vnitroblok je rozčleněn pomocí kruhových 

obrazců, které symbolizují tvar hlemýždí 
ulity. Plocha bude rozčleněna pokračováním 
křivek dovnitř dětského hřiště. 

 Křivky orámují herní prvky a budou tvořeny 
pokračujícím dřevěným oplocením s delšími 
obloukovými lavičkami kopírujícími jeho 
tvar. 

 Kolem celého hřiště je navrženo nízké 
oplocení zabraňující vniknutí psů.  
 



NÁVRH ŘEŠENÍ: 



NÁVRH ŘEŠENÍ - 
DŘEVINY: 

 V těsné blízkosti hřiště se vyskytují pouze 
listnaté dřeviny. Skupinu stromů tvoří 
převážně krátkověké dřeviny (břízy, jasany 
a topoly).  

 Některé tato dřeviny vyžadovaly provedení 
zdravotních řezů. Tyto řezy byly již 
provedeny. 

 Stromové patro bude doplněno o nové 
jedince. 

 Budou vysázeny nové keře. 

 



NÁVRH ŘEŠENÍ HŘIŠTĚ: 
 Dětské hřiště je určeno pro děti 6 let a více.  
 Navržené herní prvky jsou zaměřené na 

rovnováhu a koordinaci pohybu. 
 Jednotlivé herní prvky, mobiliář i oplocení budou 

tvořeny kombinací dřeva a kovu, budou ideálně 
laděné do stejných či minimálně podobných 
odstínů. 

 V dopadových zónách herních prvků bude 
použito praného kačírku certifikovaného pro 
dětská hřiště.  

 Kolem celého hřiště je navrženo nízké oplocení 
zabraňující vniknutí psů.  
 
 



HERNÍ PRVKY – HERNÍ 
SESTAVA S KLOUZAČKOU 

 

 



HERNÍ PRVKY - LANOVKA 

 

 
 
 
 



HERNÍ PRVKY  
– ŠPLHACÍ VEŽ 

 

 
 
 
 



HERNÍ PRVKY  
– HOUPAČKA HNÍZDO 

 

 
 
 
 



HERNÍ PRVKY  
- HOUPAČKA 

 

 
 
 
 



HERNÍ PRVKY  
– ŠPLHACÍ KOSTKY 

 

 
 
 
 



HERNÍ PRVKY  
– ZÁVĚSNÝ SKATEBOARD 

 

 
 
 
 



MOBILIÁŘ 
 

 Základem jsou dlouhé zahnuté lavice navazující 
na zídky a dotvářející tvar šnečí ulity. 

 

 Dále jsou  na hřišti navrženy volně stojící 
lavičky. 

 

 Hřiště doplní odpadkové koše a návštěvní řád. 

 
 
 



MOBILIÁŘ 

 

  
 
 



POUŽITÉ MATERIÁLY: 
 
 Důležitou myšlenkou daného návrhu je zachování 

jednolitosti materiálů.  
 Jednotlivé herní prvky, mobiliář i oplocení jsou 

kombinací dřevo a kov, ideálně laděné do stejných 
či minimálně podobných odstínů. 

 Navržená mlatová cesta je se svou skladbou 
jednotlivých vrstev kameniva primárně 
koncipována pro pochozí účely. Finální povrch 
cesty má okrovou barvu. Obrubu mlatové cesty 
budou tvořit žulové kostky. 

 V dopadových zónách herních prvků bude použito 
praného kačírku certifikovaného pro dětská hřiště.  



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 

 

 



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 
 Použitá zeleň je vnímána převážně jako 

výrazné estetické obohacení a dotvoření 
nové koncepce území.  

 Stromové patro bude doplněno o javory, 
zbarvující své listy na podzim do 
žlutooranžové, díky čemuž jsou tyto stromy 
velmi atraktivní pro sběr listů s dětmi.  

 Dále budou v severní části vysazeny dva 
jírovce červené, jenž na jaře nasadí sytě 
růžové květy, ze kterých se na podzim 
vyvinou kaštany.   
 

 



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 
 Keřové patro reaguje na tvary hřiště a 

podporuje tvar ulity a cloní nehezký pohled 
na parkoviště a rozvodnu elektřiny.  

 Keřové patro tvoří muchovník, jehož plody 
jsou jedlé, plnokvětá třešeň ptačí a 
červenolistý myrobalán. Zimní efekt zajistí 
kalina vonná, která kvete od počátku zimy 
do března, na kterou naváže s květenstvím 
letním kalina obecná.  

 Podsadbu těchto keřů bude tvořit barvínek 
zamulčovaný borkou. 
 
 

 



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 

 
 Dominantou výsadby v kapce uprostřed mlatové 

cesty jsou půdpokryvné růže, orámované kakosty a 
okrasnými travami v kačírku, jež zajistí celoroční 
atraktivitu daného místa. 

 



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 

 
 Svah směřující k trafostanici bude pro zpevnění 

osázen půdopokryvnými třezalkami a zamulčován 
brokou.  

 



NAVRHOVANÁ ZELEŇ: 

 
 U hlavní vstupní části hřiště je navržen bohatě 

kvetoucí trvalkový záhon v kačírku, který by měl 
oživovat prostor a nalákat návštěvníky. Záhon plynule 
přechází za oplocení dětského hřiště, je tudíž i 
součástí hřiště samotného.  

 



NAVRHOVANÉ DŘEVINY: 

 

 



NAVRHOVANÉ DŘEVINY: 

 

 



NAVRHOVANÉ TRVALKY: 

 

 



NAVRHOVANÉ TRVALKY: 

 

 



NAVRHOVANÉ TRAVINY: 

 

 



CIBULOVINY: 

 

 



Děkujeme za pozornost! 


