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KONCEPCE NÁVRHU

Zadáním klienta je vytvořit návrh atraktivního visutého 
hřiště. Ten bude využívat stávajících stromů na pozemku 

MŠ Sbíhavá a bude zpříjemňovat prostředí předškolákům. 
Hřiště bude zaměřeno na věkovou kategorii od 3 do 7 let a 
bude podporovat jejich přirozenou aktivitu. 

Návrh se opírá o osobní jednání a návštěvu na místě, je 
vytvořen ve zcela originální podobě na míru tomuto 

zadání a plně využívá určeného prostoru a stávajících 
stromů. Konečné řešení vychází z našich zkušeností ze staveb 
dětských hřišť a lanových parků. 

Lokalita pro umístění hřiště se nachází v pražské části Liboc 
nedaleko letohrádku Hvězda. Pozemek využitý pro hřiště 

je rovinatý. Jsou na něm vzrostlé stromy, nízká vegetace a 
dětské hřiště s motivem lodi. 

Skladba herních prvků v areálu je navržena s důrazem na 
různorodost využití a všestranný pohyb dětí. Nachází 

se zde prvky pohybové, balanční, adrenalinové i relaxační. 
Herní prvky jsou jednoduché, z přírodních materiálů tak, aby 
co nejlépe zapadaly do okolního prostředí. 

Hřiště je přístupné dětem Mateřské školy Sbíhavá pod 
dozorem dospělé osoby s celoročním využitím podle 

počasí.

Celkový koncept navazuje na stávající herní prvek loď. Za 
cíl si bere dotvářet atmosféru ostrova u kterého tato loď 

zakotvila. Námořníci mohou prozkoumávat ostrov osídlený 
domorodými kmeny. Místní podnebí však přináší mnohé 
nesnáze v podobě obřích pavučin, neproniknutelného 
pralesa a dlouhých lián s divokou zvěří. Pokud se však podaří 
cestovatelům tyto obtíže překonat a navázat dobré vztahy s 
domorodci, bude jim poskytnuto přístřeší v bezpečné výšce 
na stromech. 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

FOTO STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA
Řešené území
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VISUTÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ:

ILUSTRAČNÍ FOTO PAVUČINY:

VARIANTA A - PŮDORYS 1:100

LEGENDA:

ILUSTRAČNÍ FOTO PRALES:

ILUSTRAČNÍ FOTO OPIČÁRNA:

Dětské hřiště se nachází ve výšce 4 metrů na stromech. 
Skládá se ze tří domečků a propojujících lávek s 

herními prvky. Těmi jsou překážky Opičárna, Prales, 
Pavučiny a Domino. 

Opičárna je tvořena zavěšenými lany a dřevěnými 
trámky připevněnými k lávce. Na těch se mohou 

děti houpat a přeskakovat tak z trámku na trámek. 

Následující překážkou je Prales, který zasahuje až do 
prostředního domečku. Prales tvoří napnutá lana a 

zavěšené klády, skrze které můžou děti prolézat. 

Na druhé lávce se nachází překážka Pavučiny. 
Ta je vyrobena z vypnutých trojúhelníků 

polypropylenových sítí, které děti můžou překonat 
přelézáním a podlézáním. 

Poslední překážkou je Domino. Jedná se o 
jednoduchou překážku s pochozí dřevěnou lávkou. 

Průchod po ní však stěžují instalované sítě, které je 
potřeba přelézt či podlézt. 

Hřiště je navrženo tak, aby podporovalo zdravý pohyb 
dětí, dbalo o jejich bezpečnost a také dotvářelo 

atmosféru tropického ostrova. 

3

86
30

9480

DOMINO

PR
AL

ES

nástup
lanové propadlo

stávající herní
prvek loď

3000

3000

2000

N

2000

30
00

20
00

3000
2000

33333333333333333

30
00

20
00

3000
2000

domeček
na stromě

domeček
na stromě

domeček
na stromě
s PRALESEM

stávající stromy

vstup
lana Herkules
sítě
dřevěné prvky
stávající herní prvek
hranice pozemku
chodník

hranice pozemku

stávající chodník

OP
IČÁ

RN
A

PAVUČINY

1200

600

03
VISUTÉ HŘIŠTĚ NA STROMECH 
MŠ SBÍHAVÁ, PRAHA 6
STUDIE 2018 



VISUTÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ:

LEGENDA:

ROZVINUTÝ POHLED 1:100

ILUSTRAČNÍ FOTO OPLÁŠTĚNÍ V DOMEČKU:

ILUSTRAČNÍ FOTO DOMINO:

ILUSTRAČNÍ FOTO PROPADLO:
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Vstup na hřiště je umožněn 
pomocí lanového propadla. 

To je tvořeno šesti svislými lany. 
Jejich konce jsou zabetonovány 
do země. 

Mezi lany jsou upevněny 
podlážky z lanových sítí. Ty 

jsou od sebe vzdáleny cca 600 
mm. Po těch děti šplhají nahoru. 

Střídavým umístěním 
podlážek je znemožněno 

propadnutí dětí. O bezpečnost 
se starají také ochranné sítě po 
bocích propadla. 
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SKICA DOMEČKU:POHLED 1:50

PŮDORYS PODLAHY 1:50

PŮDORYS STŘECHY 1:50

KONSTRUKCE DOMEČKŮ:

Domečky jsou čtvercového půdorysu o hraně dva metry a směrem nahoru se kónicky 
rozšiřují až na šířku tří metrů. Bude použito modřínové řezivo na podlahy a nosnou 

konstrukci střech, dále lanové a ochranné sítě a akátové kulatiny pro opláštění a rákosové 
rohože pro zastřešení. 

V každém domečku bude dřevěné opláštění natřeno jinou kombinací barev žlutá + 
zelená, žlutá + červená a žlutá + modrá. Domečky mají svým vzhledem připomínat 

obydlí domorodců a navozovat tak herní atmosféru. 
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Materiály všech herních prvků jsou vybrány tak, aby zajistily stavbě dlouhou životnost, 
odolnost proti vandalismu, nízké náklady na údržbu a zároveň byly pohodlné pro 

uživatele. Barvy lan i dřevěných prvků budou upřesněny po dohodě s investorem.

Dřevo (kulatina) masivní akátové, s vhodným nátěrem

Dřevo (řezivo)  modřínové dřevo s vhodným nátěrem

Lana překážek  kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s 
ocelovým jádrem 

Lana konstrukční lana ocelová pozinkovaná 6x19 drátů, průměr 10 mm

Lanové sítě   sítě z lan Herkules 16mm a kvalitních nerezových a hliníkových 
spojek

Ochranné sítě  polypropylenové sítě tloušťky 5 mm s oky 45/45 mm
   polypropylenové sítě tloušťky 5 mm s oky 100/100 mm
   
Řetězy   nerezové pevnostní řetězy M6, popř. M8 
 
Spojovací materiál kvalitní pozinkovaná nebo nerezová ocel

MATERIÁLY, BAREVNOST A DETAIL DOMEČKU:



HRUBÝ ROZPOČET
Celková komerční odhadní cena je 1 165 000 Kč bez DPH +/- 15% 

Celková cena je profesionálním odhadem vycházejícím ze zkušeností a hrubého výkazu výměr. V dalších 
etapách projektu bude potřeba provést podrobnější terénní průzkum v místě stavby a návrh konstrukčních 

detailů všech prvků. Po zpracování prováděcí dokumentace je možné určit přesnou cenu stavby.

CENA ZAHRNUJE 

veškerý potřebný materiál, montáž, dopravu, režijní a administrativní náklady včetně potřebné certifi kace prvků 
dle norem

CENA NEZAHRNUJE

zdravotní a bezpečnostní ořez dřevin

Tato studie je dodávána fi rmou Unipark, s.r.o. jako reakce na objednávku MŠ Sbíhavá ze dne 4.4.2018.

Toto dílo je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“). Oprávnění k výkonu práva užít toto dílo ve smyslu ust. § 12 
odst. 4 autorského zákona přísluší výhradně obchodní společnosti Unipark s.r.o., se sídlem Sladkovského 13, Brno, PSČ 612 00, IČ: 28462874, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 70608 (dále jen „obchodní společnost Unipark s.r.o.“). Pokud však se souhlasem 
autora díla bylo toto oprávnění na základě písemné podlicenční smlouvy poskytnuto klientovi, přísluší klientovi oprávnění k výkonu práva užít dílo 
v  rozsahu stanoveném podlicenční smlouvou. Neoprávněným užitím tohoto díla nebo neoprávněným zásahem do tohoto díla vzniká oprávněné 
osobě kromě jiného zejména nárok na náhradu vzniklé škody a vydání vzniklého bezdůvodného obohacení.
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