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     1. 
 
Cílem dokumentace Část II. - zahradně-krajinářský návrh – upřesnění pro výběrové řízení - je vytvořit 
podkladový materiál jak pro veřejnou soutěž, tak pro vlastní realizaci. Ta bude řešena především 
dodávkou prvků a to i atypických. K tomu je využitelný popis u jednotlivých položek prvků i obecné 
zásady uvedené ve druhé kapitole.  
 
Popis prvků má většinou následující skladbu:    navržený materiál,  

popis prvku,  
rozměry prvku,  
minimální prostor umístění prvku,  
dopadová plocha,  
výška volného pádu,  
povrchová úprava,  
spojovací materiál,  
kotvení. 

 
 
Dodavatel zajistí dokumentaci obsahující potřebná prohlášení, certifikáty, záruční dokumenty a 
vyjádření o nezávadnosti a shodě a další, a to nejpozději při předání finálního díla. Rovněž bude 
v souladu s normami (ČSN EN 1176, ČSN EN 1177) vystaveno potvrzení o montáži a shodě. 
  
Jakékoliv odchylky v realizaci oproti specifikaci a Projektové dokumentaci je třeba konzultovat 
s projektantem. 
 
Inženýrské sítě, které se mohou nacházet na pozemku mateřské školy musí být v počátečních 
realizačních fázích zjištěny a vytyčeny. 
 
Konzultace k případnému dalšímu upřesnění je možná na výše uvedených kontaktech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ' 

'

'
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     2. 
 
DŘEVO 
Dub/Akát/apod. Tvrdá dřeva (jádrové dřeviny), velmi odolná proti dřevokazným houbám a 
dřevokaznému hmyzu.  
specifikace dřeva je konkrétně popsána u každého prvku 
označení: „Dub/Akát/jiné/…“ Konstrukce, kde jsou upřednostněny tvrdá dřeva, ale je možné použití i 
jiných běžně dostupných druhů s dostatečnou dlouho trvající ochranou proti dřevokazným houbám a 
dřevokaznému hmyzu. 
 
Musí být zvolen takový způsob použití řeziva, který zabrání hromadění dešťových srážek a umožní 
jejich volný odtok. V místech kontaktu řeziva s půdou musí být použito materiálu ošetřeného 
konzervačními prostředky (EN 351-1, v souladu s třídou č.4 EN 351-2), s přirozenou odolností (třídami 1 
a 2, EN 350-2),  nebo zvolenou vhodnou stavební úpravou. Je nutné použít dřevo, které není náchylné 
k štěpení a tedy tvorbě třísek.  
 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Budou použity silnovrstvé/tenkovrstvé lazury na vodní bázi, syntetické barvy, vodou ředitelné barvy. 
Veškeré povrchové  úpravy a impregnace musí splňovat EN 71. 
 
KOTVENÍ PRVKŮ V TERÉNU 
Pro kotvení prvku mohou být použity zemní kotvy, betonové patky B20/B25 přes kotevní patky, přímé 
zapuštění stojky do betonového lože, v hloubkách 0,2- 1,2m dle konstrukce prvku, způsobu namáhání a 
typu patky. 
Možnosti kotvení specifikovány v popisu prvku. 
 
KOVOVÉ DÍLY 
Kovové díly budou dimenzovány pro zatížení odpovídající průmyslovému použití. Veškerý spojovací 
materiál bude z nerezové oceli, hliníku, žárově zinkované oceli, s případnou komaxitovou úpravou. 
Části vystavené otěru budou z kvalitní nerez oceli. 
 
LANA 
Veškerá konstrukční a šplhací lana (lezící sítě, lávky, lana hnízd apod.) budou zhotovena z 
polypropylenových lan s ocelovým kordem. Lana navržená jako doplňková, nekonstrukční ke zpestření 
a zvýšení atraktivity prvku, budou jutová chráněna napouštěním. 
 
 
 

 
 
 
SKLUZY 
Veškeré hrany musí být zpracovány a ohnuty tak, aby nebyly nebezpečné a zamezilo se nebezpečí 
zachycení, či úrazu. Materiál musí být volen přírodní (kámen nebo kov-nerez).  
 
ZÍDKY CIHELNÉ  
Zdivo bude z mrazuvzdorných cihel o velikosti 30/7,5/15 červených nebo pískových odstínů. Je možné 
použití i jiných formátů cihelného zdiva za předpokladu dodržení potřebných vlastností a vhodnosti 
užití. Na celou zahradu bude však použit jednotný rozměr a jednotná barevnost.  
 
ZÍDKY KAMENNÉ  
Použít místně příslušný druh kamene. 
Zdivo z lomového kamene bude kladeno na maltu s hrubým kamenickým opracováním pro 
rovnoměrnou šíři ložných a styčných spár v pohledových částech zídky. 
 
Zdivo z lomového neupravovaného kamene bude skládáno na sucho do pískového/štěrkového lože  
s obsypem. 
 
Síla navržených zdí je předběžně stanovena na 0,3m, může být upravena s ohledem na skutečný stav 
podloží, velikost namáhání a druh zdících prvků. 
 
TERÉNNÍ MODELACE 
Bude dodržena ČSN 733050 Zemní práce. 
V rámci terénních úprav bude provedeno vytyčení, hloubení rýh a pokládka inženýrských sítí 
s následným zasypáním a hutněním.  
Zemina získaná na pozemku ze stavebních činností bude použita pro hrubé terénní modelace. Ty musí 
mít zajištěnu odpovídající stabilitu a únosnost a proto bude zemina hutněna válcováním či pěchováním 
po jednotlivých vrstvách o tloušťce 0,2-0,4m. 
 
CESTNÍ SÍŤ  
Mlatové cesty budou zhotoveny s obrubou tvořenou žulovými kostkami 10/10/10, založenými 
v betonovém loži s boční opěrou. Šířka cestní sítě bude 1,2-1,5m a bude zhotovena v příčném sklonu 
2%.  Dešťové vody z cest se budou vsakovat do okolního terénu. 
Příčný řez v příloze A 
 
 
 

  OBECNÉ ZÁSADY 

~
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DŘEVĚNÁ DLAŽBA 
Bude zhotovena z tlakově upraveného dřeva (vakuovo-tlakovou impregnací, pro dřevo v trvalém 
kontaktu s půdou dle ČSN EN 335-1:2007, třída č. 4, EN 335-2:2006). Dlažba bude uložena ve 
štěrkovém loži s příčným sklonem 2%. Bude složena z jednotlivých kuláčů o průměru (d:0,1-0,2m, 
tl:0,2m) s upravenými hranami. Je nutné zajistit dilatační spáry mezi jednotlivými prvky. Lem bude 
tvořen mrazuvzdornou cihlou 30/7,5/15, založenou v betonovém loži s boční opěrou. 
Příčný řez v příloze A. 
 
Tloušťky vrstev jsou ve zhutněném stavu. Zemní pláň musí být zhutněna na předepsanou hodnotu 
modulu přetvárnosti podloží. 
Zhutněná zemní pláň E def,2= 45 MPa 
 
MATERIÁLY DOPADOVÝCH A HERNÍCH PLOCH 
V návrhu se počítá s různou diversitou řešení povrchů. Ty budou tvořeny udusanou hlínou, trávníkem, 
kulatohranným kačírkem, kůrou a dřevní štěpkou (tl:0,3m). Použití povrchů v dopadových zónách 
vymezuje norma ČSN EN 1176 a norma ČSN EN 1177. 
 
Volně ložené materiály v dopadových zónách (kulatohranný kačírek, kůra a dřevní štěpka) budou 
v minimální tloušťce 0,3m a splňující kritickou výšku pádu do 2m. Dopadové plochy budou odvodněny 
pomocí vsakovací vrstvy (tl:0,1-0,15m). 
 
Zrnitosti jednotlivých materiálů budou - kačírek 2-8mm, kůra20-80mm, štěpka 5-30 mm 
 

Použité materiály musí být zvoleny s ohledem na specifické použití na dětských hřištích (např. nulový 
výskyt jílových části, nečistot a naplavenin v použitých píscích a štěrcích.) 
 
V následné údržbě je třeba dbát na kvalitu a průběžnou kontrolu herních ploch a povrchů. Chybějící 
materiál, odpovídající příslušné normě,  je třeba doplňovat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHODA A CERTIFIKÁTY 
Při realizaci budou dodrženy normy a jejich části  „Zařízení dětských hřišť“ ČSN EN 1176-1 až 1176-7 a 
norma ČSN EN 1177 „Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“. Kopie 
certifikátů pro vybrané prvky budou předány současně s dodávkou herních prvků a jejich dokumentací.  
 
KONTROLA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ 
Zařízení dětského hřiště a jeho součásti budou kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce a 
budou přitom zohledněny místní podmínky, jež mohou nezbytnou četnost kontrol ovlivnit. Běžná 
údržba zařízení dětského hřiště a povrchů bude sestávat z preventivních opatření, která udrží úroveň 
jejich bezpečnosti, prováděných shodně s příslušnou částí ČSN EN 1176. 
 
Rozměry u konstrukcí a prvků jsou uváděny pro nadzemní části. Veškeré podzemní rozměry vyplývají 
ze zvoleného konstrukčního uspořádání a druhu kotvení. Uvedené rozměry a dimenze prvků  slouží  
pouze jako ilustrační k získání přesnější představy o velikosti a nijak nenahrazují statické posouzení. 
Výška kritického pádu v popisech prvků je udávána jako maximální. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' '
'
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    3. 
 
biologické kompostery - dřevěné   

 
  

 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...); 
konstrukce musí umožňovat provzdušňování zemin.y; 
Rozměry: 1,5x1,5x1m až 2x2x1m; Povrchová úprava: 
hloubkově ošetřeno proti dřevokazným houbám a 
hmyzu; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; 
Kotvení: podložení min. 3cm 

vyvýšené záhony - dřevěné s impregnací   
 

  
 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...); 

masivní průřez prvků kce (0,1-0,2mx0,1-0,3m); 
Rozměry: konstrukční uspořádání viz. příloha C; 
Povrchová úprava: hloubkově ošetřeno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel; (základové kce naceněny v 
samostatné položce) 

stínící plachta nad herními zónami, přírodní mat.   
 
 

Tvrdé dřevo (dub/akát/...)/ ocelový profil, plachta – z 
propustné a prodyšné tkaniny; 
trojúhelníková/čtyřúhelníková se zastíněním 
min.80%, připevněna na kůly (d:0,15-0,2m,v:1,7-2m); 
Rozměry: min.:5x5x5, max:6x6x6, v:1,7-2m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní 
bázi/antikorozivní nátěr; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel, nerezové úchyty; Kotvení: betonová 
patka B16/B20, přes kotevní patku/přímé zapuštění 
stojky do bet.lože/zemní kotvy 

hopsací prvek  - přírodní guma, či pryž  
 

Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát); nosná 
konstrukce pokryta měkčenou vrstvou (dopadová 
pryž/chráněná molitanová výplň); Rozměry: min 
d:0,8m max:1m v:0,6m; Kotvení: betonová patka 
B16/B20, přes kotevní patku/zemní kotva 

 

 
 
altán-venkovní krytá učebna - dřevo   

 
  

 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/jiné/...); šestiboká 
konstrukce s jehlanovitou střechou, krytina keramická 
(bobrovky/prejzy) nebo dřevěný šindel, podlaha z keramických 
prvků (cihla/cihlová dlažba), sloupky čtvercového průřezu s 
příčným zavětrováním, postranní žebrování do (v:0,9m); 
Rozměry: 25m2, v:do4,5m; Povrchová úprava: impregnační 
lazura na vodní bázi, hloubkově ošetřeno proti dřevokazným 
houbám a hmyzu; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; 
Kotvení: betonové patky B16/B20, barva: natur 

 

ohniště včetně krytu - plech    
 
 

Vymezená plocha ohniště, prostor žároviště s 
možností pevného zakrytí, plocha: kamenná dlažba 
(kostka/deska) uložena do pískového lože, Rozměry: 
d:0,8-1m, prstenec dlažby min 0,5m 

dřevěná lavička    
 
 

Dřevěná konstrukce -  tvrdé dřevo (dub/akát/...); 
masivní průřez (tl:0,15-0,20m), dvojice podpěr; Rozměry: 
b:0,4-0,5m l:2-2,5m v:0,35-0,4m; Povrchová úprava: 
impregnační lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel; Kotvení: betonová patka 
B16/B20, přes kotevní patku/zemní kotva 

podzemní telefon  
 

Ocelový/nerezový plech; podzemní telefon je řešen 
prohnutými kovovými trubkami (střed trychtýře v:0,6-
0,7m) a vysokotlakou PP trubkou (d:4-5cm); Povrchová 
úprava: komaxitový nástřik, leštění; Kotvení: betonová 
patka B16/B20, přes kotevní patku/zemní kotva 

  SPECIFIKACE HERNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH PRVKŮ S POPISEM 

typ - provedení   
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dřevěná lavička - kostka   
 
 

Tvrdé dřevo - masivní kostka (dub/akát); se 
zaoblenými hranami; Rozměry: 0,4x0,4m až 0,5x0,5m 
v:0,4m; Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní 
bázi; Spojovací materiál: nerezová ocel 

vodní soustava dřevěných korýtek s variabilním 
uspořádáním zarážek, mlýnků, vlnek a tunýlků   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dřevěná konstrukce -  tvrdé dřevo (dub/akát/...); 
délka sestavy l:3-4m, z 3 částí, součástí dvě 100l nádoby - 
dub, 2xmlýnek, 2x tunýlek, 4x zarážka, 3x vlnky; 
Povrchová úprava: impregnační lazura, vypálení; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel/nerezová ocel; 
Kotvení: betonová patka B16/B20, přes kotevní 
patku/zemní kotvu  

mlhoviště – mobilní   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerezová ocel; konstrukce, náročnost a způsob 
ovládání musí umožňovat užití dětmi předškolního věku, 
vlastní hlavice ve tvaru květiny s okvětními plátky, tryska 
v centrální části květu, umístění v exteriéru, mobilní 
konstrukce; dodávka včetně přípojné hadice a 
mosazných rychlospojek; Rozměry: d:0,2-0,6m v:1,7-2m; 
Povrchová úprava: kartáčování/leštění; Spojovací 
materiál: žárově pokovená ocel/nerezová ocel; Kotvení: 
přes kotevní patku/přitížením/zemním vrutem 

ruční pumpa k montáži na dřevěnou nádobu   
 

     
 

Litina, nerezový plech; konstrukce, náročnost a 
způsob ovládání musí umožňovat užití dětmi 
předškolního věku, umístění v exteriéru, s 
odvodněním; Rozměry: v:do1m; Povrchová úprava: 
kartáčování/leštění/syntetické barvy/vodou 
ředitelné barvy; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel/nerezová ocel; Kotvení: na dřevěnou 
nádobu 

 

nádoba na vodu 300l   
 
 
 Dřevěná konstrukce -  tvrdé dřevo (dub/akát/...); 

objem nádoby (300l); Rozměry: d:0,5-1m v:1-1,5m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura, vypálení; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel/nerezová ocel; 
Kotvení: betonová patka B16/B20, přes kotevní 
patku/zemní kotvu 

odpadkový koš   
 
 

Kovová konstrukce (nerezová ocel/pokovená ocel...), 
dřevěná konstrukce (dub/akát/...), proutěná konstrukce; 
konstrukce, náročnost a způsob ovládání musí 
umožňovat užití dětmi předškolního věku, objem (30-
70l); Rozměry: d:0,3-0,4m v:0,45-0,7m; Povrchová 
úprava: kartáčování/leštění/impregnační lazura na vodní 
bázi/komaxitový nástřik/různobarevné nátěry; Spojovací 
materiál: žárově pokovená ocel/nerezová ocel; Kotvení: 
betonová patka B16/B20, přes kotevní patku/zemní 
kotva 

kameny - volně ložené   
 
 

Kameny pro lezení, zbavené výčnělků a ostrých hran; 
Rozměry: l:0,3-2m, d:0,3-1,5m, v:do 0,5m; Dopadová 
plocha: travnatá plocha/udusaný povrch; Výška volného 
pádu: 0,5m; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; 
Kotvení: betonové patky B16/B20, přes kotevní 
patky/zemní kotvy; (základové kce naceněny v souhrnné 
položce) 
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kruhový domek - dřevo, dvě úrovně: v první 
úrovni sklad hraček, v druhé úrovni rozhledna   
 

     

Dřevo (dub/akát/jiné/...); kruhového půdorysu s 
kuželovou střechou, krytina dřevěný šindel, svislé 
dělení vnitřního prostoru, každý přístupný 
samostatně, slouží jako herní prvek „rozhledna“ a k 
uložení hraček u pískové zóny; Rozměry: d:2,4-
2,5m, v:do4,0m konstrukční uspořádání viz. příloha 
C; Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní 
bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; 
Kotvení: betonové patky B16/B20, přes kotevní 
patky,/zemní kotvy 

vrbové iglů   
 
 
 
 
 

Vrbové pruty vyrovnané kvality (plantážové pěstování) o 
délce prutu (3-4m) a síle (1-2cm), nutné použití 
symbiotických hub (mykhoriza), kvalitního prohnojeného 
substrátu do zakládacích jamek a následné zakrytí 
založení geotextilií proti prorůstání plevelů; Rozměry: 
min:d:2,5m max:d:3,5m v:2,5; Spojovací materiál: jutový 
provázek. 
 

kmeny pro lezení   
 
 

 
 
Kmeny pro lezení, zbavené výčnělků, třísek a 

ostrých hran (ohlazené a zabroušené) s min 
průřezem částí určených k lezení (0,1m), s nástupní 
výškou (0,2m); Rozměry: l:2,5-4m, d:0,3-0,5m, 
v:do0,7m; Dopadová plocha: písek; Výška volného 
pádu: 0,7m; Povrchová úprava: impregnační lazura 
na vodní bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená 
ocel; Kotvení: betonové patky B16/B20, přes 
kotevní patky,/zemní kotvy 

 
 

vrbové domečky    
 
 

 
 

Vrbové pruty vyrovnané kvality (plantážové pěstování) o 
délce prutu (3-4m) a síle (1-2cm), nutné použití 
symbiotických hub (mykhoriza), kvalitního prohnojeného 
substrátu do zakládacích jamek a následné zakrytí 
založení geotextilií proti prorůstání plevelů; Rozměry: 
d:1,5-2m, v:2-2,5m; Spojovací materiál: jutový provázek. 
 
 
 

balík slámy   
 
 

 
 
 
 
Dlouhá stébla, neprašný; Rozměry: d:1-1,5m v:1,3-

1,5m 
 
 
 
 
 

hrad – polena   
 
 Dřevěná konstrukce - dřevo (dub/akát/jiné/...); 

přirozeně pokřivená kulatina tvořící stěny hradu (d:0,2-
0,35m) s vynechanými otvory pro vstupy pomocí nižšího 
špalíku a střechou tvořenou větvemi (d:do10cm); 
Rozměry: min.:1,5x1,5m max:2x2m v:1,3m; Minimální 
prostor: 4,5x4,5m; Povrchová úprava: impregnační 
lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel; Kotvení: zemní kotvy 

prvky pro pozorování smyslů (větrníky, 
zvonkohry atd.)  

 

h:0,1-0,5m různé velikosti  
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pařezy (kuláče) - šikmá plocha    
 
  

Tvrdé dřevo (dub/akát/...); šikmá plocha tvořená 
kulatinou (d:0,2-0,6m) o výšce (0,3-0,5m), 
nerovnoměrné výškové uspořádání s max. rozdílem 
výšky mezi sousedními plochami (0,3m), vynechaná 
místa pro nory se sypkým materiálem a vysoké trsnaté 
traviny, vzniklé plochy ohraničeny proutěnými plůtky o 
výšce (0,6m); Rozměry: 3m2; Dopadová plocha: travnatá 
plocha/udusaný povrch; Výška volného pádu: 0,3m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní bázi; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: 
zemní kotvy/vetknutím do zeminy 
 
 

skluzavka na terénu - nerez    
 
 Tvrdé dřevo (dub/akát/...), nerezový plech; nástupní hrana 

skluzavky (v:0,1-0,15m) umístěna na koruně svahu, osazeno na 
dřevěné kci, možno doplnit dřevěným podložením a sloupky 
(d:0,15-0,2m, v:1,3m); Rozměry: l:2,5-3,5m, b:1m, v:1,0-1,35m; 
Minimální prostor: 5,7x2,5m; Dopadová plocha: písek; Výška 
volného pádu: 0,35m; Povrchová úprava: impregnační lazura na 
vodní bázi, leštění/kartáčování; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel; Kotvení: betonová patka B16/B20, přes kotevní 
patku/přímé zapuštění stojky do bet.lože/zemní kotvy; (základové 
kce naceněny v souhrnné položce) 

dřevěná houpačka - kládová    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...), 
nerezová ocel/žárově pokovená ocel; vahadlovou část 
možno doplnit o dosedací plochy pro pohodlnější 
posezení; Rozměry: l:3-4m; Minimální prostor: 6x3,2m; 
Dopadová plocha: travnatá plocha/udusaný povrch; 
Výška volného pádu: 1m; Povrchová úprava: 
impregnační lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel, nerezová ocel; Kotvení: betonová 
patka B16/B20, přes kotevní patku/přímé zapuštění 
stojky do bet.lože. 

dřevěná houpačka - 3 místná   
 
 

Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...), lano - 
polypropylenový oplet s ocelovým kordem; sedací lano 
ze čtyřhranného PP lana, jednotlivá plocha pro sezení 
(l:0,14x0,5m), celková délka (l:1,8m), závěsné řetězy v 
hadicovém pouzdře (l:1,8-2m); Rozměry: 3,4x1,2m až 
4x1,8m v:do2,5m; Minimální prostor: 8x3,5m; Dopadová 
plocha: kačírek; Výška volného pádu: 1,25m ; Povrchová 
úprava: impregnační lazura na vodní bázi; Spojovací 
materiál: žárově pokovená ocel,nerezový řetěz; Kotvení: 
betonová patka B16/B20, přes kotevní patku/přímé 
zapuštění stojky do bet.lože 

tabule na kreslení    
 
 

Dřevěná konstrukce; kreslící tabule; Rozměry: 
min.:1,5x0,8m max:2x1,2m; Povrchová úprava: 
impregnační lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel; Kotvení: upevněno ke stěně 

šplhací síť na konstrukci ve svahu   
 
 

 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...), lano - 
polypropylenový oplet s ocelovým kordem; lezecí síť (d:1,6-
2cm, l:2,5-3m, b:1-1,5m) je připevněna na kůly v rozích 
(d:0,15-0,2m,v:0,5-0,7m)/ do rámu z kulatiny (d:0,15-0,2m), 
po celé délce svahu s mírným prověšením, osazeno na 
společné dřevěné kci s prvky „skluzavka na terénu, lezecí 
dřevěná stěna ve svahu s lanem“; Rozměry: l:3m, b:1-1,5m, 
v:0,5-0,7m; Minimální prostor: 5,5x3m; Dopadová plocha: 
bez požadavku; Povrchová úprava: impregnační lazura na 
vodní bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; 
Kotvení: betonová patka B16/B20, přes kotevní patku/přímé 
zapuštění stojky do bet.lože/zemní kotvy; (základové kce 
naceněny v souhrnné položce) 
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    houpačka - pružinová   
 
 

Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...); 
Povrchová úprava: impregnační lazura; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel/nerezová ocel; Kotvení: betonová 
patka B16/B20, přes kotevní patku 

proutěné pozorovací chyšky   
 
 

Chýše s několika vstupy, okénky; Suché pruty vyrovnané 
kvality o délce prutu (3-4m) a síle (1-2cm); Rozměry: d:1,2-
1,5m, v:do2m; Spojovací materiál: jutový provázek 

vyhlídková plošina   
 
 

 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/..); sloupky 
čtvercového průřezu (0,15x0,15m) vyčnívají nad rovinu 
plata o (0,4m), prkna (tl. 3-4cm šířky 10-18cm) lemovány 
lištou (5x6cm), příprava otvoru pro stožárovou plachtu; 
Rozměry: 2x2m až 2x3m; Povrchová úprava: impregnační 
lazura na vodní bazi, hloubkově ošetřeno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel; Kotvení: betonové patky B16/B20, přes 
kotevní patky 

šplhací lano ve svahu   
 
 

 Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...), lano - 
polypropylenový oplet s ocelovým kordem; dřevěný kůl 
(d:0,15-0,2m, v:1,3m) umístěný na koruně svahu s 
připevněným lanem (d:1,8-2cm, l:3-3,5m), možné navázání 
uzlů pro snadnější užití; Rozměry: l:3-3,5m v:1,3m; 
Minimální prostor: 3,5x2m; Dopadová plocha: bez 
požadavku; Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní 
bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: 
betonová patka B16/B20, přes kotevní patku/přímé 
zapuštění stojky do bet.lože 

odpočívátka    
 
  Dřevěná konstrukce - tvrdé dřevo (dub/akát/...); sedátka 

nepravidelného tvaru (l:0,5-1,2m b:0,2-0,8m v:0,2-0,45m); 
Rozměry: v součtu pro zahradu 7m2 v:0,2-0,45m; Dopadová 
plocha: bez požadavku; Výška volného pádu: 0,45m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní bázi; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: 
betonová patka B16/B20, přes kotevní patku/zemní kotvy 

skákací houby  
 
 

Houby pro lezení, časem možno doplňovat o různé druhy 
hub - a rozmisťovat po celé zahradě, či udělat houbovou 
zahrádku; Rozměry: v.0,2-0,5m, d:0,3-0,6m; Dopadová 
plocha: bez požadavku; Výška volného pádu: 0,5m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní bázi; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: 
betonové patky B16/B20, přes kotevní patky/zemní kotvy 

Hnízda, nory - pažené jamky pro hru v úkrytu   
 
 

Vrbové pruty, tvrdé dřevo; pruty vyrovnané kvality 
(plantážové pěstování) o délce prutu (3-4m) a síle (1-2cm), 
nutné použití symbiotických hub (mykhoriza) a následné 
zakrytí založení geotextilií proti prorůstání plevelů, 
jednoduchý přístřešek z otevřené strany pažený kulatinou 
(d:0,25-3m l-1,5-2m), zbavené kůry, výčnělků, třísek a 
ostrých hran (ohlazené a zabroušené); Rozměry: d:1-1,2m, 
v:1-1,2m; Spojovací materiál: jutový provázek 

 

 

 



 

 10  

písková zóna vč. pískoviště   
 
 

Kámen, cihly, pálené výrobky; 
kameny - (l:0,3-0,5m, b:0,2-0,5m), 
písková zóna lemována 
proměnlivou výškou zídky 
kamenného a cihelného zdiva 
prokládaného keramickými prvky 
a střepy, vložené kameny jako 
dominantní prvek, vzniká plocha s 
různorodým, ale zcela jasně 
vymezeným lemem (okrajem) 
proti vzájemnému mísení okolních 
materiálů; hloubka pískové vrstvy 
(h:0,5m), separační geotextilie 
(500 g/m2), štěrková vrstva (h:0,1-
0,15m), písek 
propíraný/propařovaný; Rozměry: 
12m2 

zvukohra, dendrofon   
 
 

  
 
Dřevěná konstrukce - dřevo (dub/akát/jiné/...), nerezová 

ocel, žárově pokovená ocel; rámová konstrukce (š:0,8-1m, 
v:2-2,2m), sloupek (0,1-0,15m), na horní příčli upevněny 
závěsy pro ozvučné prvky, každá z bran jiný typ ozvučných 
prvků (min. 4 druhy); Rozměry: š:0,8-1m, v:2-2,2m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní bázi; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: zemní 
kotvy/betonové patky B16/B20, přes kotevní patky; 
(základové kce naceněny v souhrnné položce) 

 
 
 
Dřevěná konstrukce - dřevo (dub/akát/jiné/...); rámová 

konstrukce, vrchní část tvořena ozvučnými deskami; 
Rozměry: l:1,5-2m v:0,4-0,55m; Povrchová úprava: 
impregnační lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: žárově 
pokovená ocel; Kotvení: zemní kotvy; (základové kce 
naceněny v souhrnné položce) 

polena, pařezy  
 

Dřevo; různorodé a zakřivené části pro volnou hru; 
Rozměry: l:0,3-0,8m; Povrchová úprava: impregnační lazura 
na vodní bázi 

budky, krmítka, motýlí domek, beruščí domek   
 
 

  
 
 

Dřevěná konstrukce; přední díl s vletovým otvorem je 
odklopitelný pro možnost čištění; Rozměry: 0,3-0,5x0,2-
0,7x0,3-0,5m - (dle druhu); Povrchová úprava: bez 
povrchové úpravy; Spojovací materiál: žárově pokovená 
ocel 

 
 
Veverčí krmítko dřevěné konstrukce; prkna tl:2-

3cm,přední díl s deskou (0,2x0,2m); Rozměry: š:0,2-0,5, 
l:0,2-0,4, v:0,1-0,3m; Povrchová úprava: impregnační lazura 
na vodní bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená ocel 

 
 
Dřevěná konstrukce; horní díl řešen jako odklopitelný pro 

možnost čištění; Rozměry: 0,3-0,5x0,2-0,7x0,3-0,5m - (dle 
druhu); Povrchová úprava: bez povrchové úpravy; Spojovací 
materiál: žárově pokovená ocel 

ježčí domek, motýlí domek, beruščí domek    
 
 

Dřevěná konstrukce; horní díl řešen jako odklopitelný pro 
možnost čištění; Rozměry: 0,3-0,5x0,2-0,7x0,3-0,5m - (dle 
druhu); Povrchová úprava: bez povrchové úpravy; Spojovací 
materiál: žárově pokovená ocel 

herní korýtka - dřevo    
 
 

Tvrdé dřevo (dub/akát/..); vydlabané z kulatiny i ztlučené; 
Rozměry: l:1m, b:0,1-0,2m; Povrchová úprava: impregnační 
lazura na vodní bázi; Spojovací materiál: žárově pokovená 
ocel 
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hmatová stezka - přírodniny   
 
 Tvrdé dřevo (dub/akát/..), keramické prvky, kamenivo, 

šišky, ohlazené skleněné střepy, špunty, oblázky,  lano - 
polypropylenový oplet s ocelovým kordem; jednotlivá pole 
ohraničena kamennou kostkou/špalíky/kameny, horní volná 
strana kamenicky zarovnána, bez výčnělků, s rovinou 
okolního terénu, materiálová pole (0,8x0,8m až 1x1m), min. 
6 druhů materiálové skladby, materiál obnovován dle 
potřeby, podél jedné ze stran nataženo lano (d:0,15m) pro 
balancování - pevné uchycení; Rozměry: b:0,8-1m l:4,8-6m; 
Povrchová úprava: impregnační lazura na vodní bázi; 
Spojovací materiál: žárově pokovená ocel; Kotvení: zemní 
kotvy. 

polena, pařezy   
 
 

Dřevo; různorodé a zakřivené části pro volnou hru; 
Rozměry: l:0,3-0,8m; Povrchová úprava: impregnační lazura 
na vodní bázi 

hmyzí hotel   
 
 

Dřevěná konstrukce - dřevo (dub/akát/jiné/...); sloupky 
čtvercového průřezu (0,1x0,1m), šindelová stříška s 
přesahem (0,2-0,25m), prkna (tl:2,5-3cm š:10-18cm), výplň 
(řezaný rákos, barevná brčka, vrtané bezové větvičky, 
vrtané cihly, ytong, mrtvé dřevo, hliněná stěna, suchá zídka, 
obnažená plocha, šlapáky, seno, listí, květináče, čmelín... 
atd.) vše uchyceno proti vypadávání; Rozměry: 
0,7x0,7x1,5m až 1,5x0,7x2m; Povrchová úprava: 
impregnační lazura kce na vodní bázi; Spojovací materiál: 
žárově pokovená ocel; Kotvení: betonové patky B16/B20, 
přes kotevní patky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. 
 
 

 

  MODELOVÉ UKONČENÍ PLOCH 
 

' '

'
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    5.    NAVRŽENÝ SORTIMENT  
Základní sortiment bude vycházet z konceptu nově navržené zeleně uvedeného v průvodní zprávě 
z 08/13 v kapitole 5 – Koncept nově navržené zeleně tedy: 
 
Detailní osazovací plán výsadeb – stromů, keřů, trvalek i letniček bude obsahem dalšího stupně 
dokumentace. 
 

Výpis z PD kap. 5 z 08/13: 
5.1. Návrh nových dřevin – koncepce a druhy 

Základní skladba dřevin se bude odvíjet od přirozené potenciální vegetace a od expertizy extrapolované programem 
Arboreus 1.0 ( na základě mapových podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Výzkumný ústav pro krajinu a 
okrasné zahradnictví Průhonice, 2001).  

Klíčové bude použití rostlin vyskytujících se v okolní krajině. Děti se tak ve školce naučí snadno rozpoznávat druhy, které pak 
budou moci objevovat v okolní přírodě.  

Vyloučeny jsou druhy prudce jedovaté. 

Tato skladba bude doplněna o domácí celorepublikově se vyskytující druhy, které budou doplněny druhy zdomácnělými 
(např. Ribes uva-crispa). Mohou být použity dřeviny alochtonní, avšak z výukového hlediska vhodné - medonosné, 
atraktující ptáky např. Buddleia – komule apod. Podrobný osazovací a prováděcí plán výběru rostlinného materiálu bude 
obsahem dalšího stupně PD. 

Detailní výběr rostlin bude dále podmíněn klimatickými podmínkami a jejich vhodností pro umístění v zahradě MŠ. Ze 
zásady nebudou navrženy rostliny toxické. Rostlinný materiál tvoří podstatnou část výukového i herního rozměru zahrady. 
Volenými druhy bude využita celá škála možností, které rostliny nabízí.  

Budou vybrány tak, aby ve všech ročních obdobích nabízely dětem zajímavé podněty, ať už kvetením, plným vegetačním 
habitem, plody, podzimním zbarvením i zimní podobou. Zastoupeny budou tedy druhy s neobvyklou /časně jarní/ dobou 
kvetení, druhy letního zájmu, stálezelené druhy, s výrazným podzimním efektem, zajímavou kůrou či plodenstvími, 
nabízející přírodní materiál ke hře. Dále popínavé a pnoucí rostliny použité jako přirozené stínění - v průchodu u budovy a 
v místech nedostatečného prostoru (na domku pro uskladnění hraček). Použity budou i kvetoucí trvalky pro jejich barvu a 
estetickou krásu i variabilitu tvarů. Mohou zde být zastoupeny i letničky pro demonstraci jednoletého cyklu (např. Měsíček 
zahradní, který může být součástí vyvýšených pěstebních záhonů.) Použity budou rostliny lákající hmyz, motýly a brouky. 
Vybrány budou druhy umožňující ochutnávání, rostliny ovocné, jedlé a v pěstebních záhonech samozřejmě byliny a koření. 

Zároveň je zeleň použita pro členění a propojování prostoru zahrady. Bude dávat stín a samozřejmě obohacovat prostor o 
mikroklimaticko-hygienické účinky (snížení prašnosti, regulaci teploty a vlhkosti, produkce kyslíku atd...) 

Vnitřní keřové výsadby jsou zamýšleny jako malé prostupné  ´plůtky´, které zároveň v zahradě vymezují jednotlivé celky, ale 
zároveň ji esteticky propojují. Navíc jsou keříky využitelné ke hře. Nejvhodnější je druh rodu Salix- vrba , dorůstající 1,0-
1,5m, snadno regenerující při případném zlomu, dobře snášející redukční řez, kterým se může udržovat v optimáln výšce 
0,5-1,0 m. Tento druh je v mnoha školkových zahradách osvědčený.  V žádném případě není vhodné použít keře vysoké, 
tyto jsou navrženy pouze jako izolační výsadba k severnímu oplocení. Keře jsou také funkčním i herním prvkem na jižním 
svahu, kde doplňují aktivity na jeho koruně. Bude použita škála druhů doplňující výuku zahradnických aktivit,- tedy jedlé a 
velké byliny, rostliny jež zprostředkují intenzivní vnímání smyslů, a fauna-koutku keříky, které atraktují hmyz, ptáky apod. 
Tato část zahrady je doplněna ovocnými dřevinami, na nichž je dobře rozpoznatelný roční cyklus (jaro-kvetení, léto-plné 
olistění, podzim-zrání plodů, zima opad listů a pupeny) atd. 

Samostatně se bude řešit osázení bezprostředního okolí budovy školky1 
Sortiment tak bude prakticky upřesněn v předstihu před vlastní realizací (podle dostupnosti materiálu 
na trhu). Na cenu jednotlivých rostlin nemá tato skutečnost vliv.  
 

Základní  výsadbové velikosti budou u dřevin 12-14, velikost keřů 50-60. 
 

Jako základní sortimentální kostru lze doporučit: 
 

č. latinský název   český název 
1 Malus domestica jabloň domácí 
2 Quercus robur  dub letní 
3 Magnolia x soulangeana šácholan soulangeův 
4 Pinus mugo borovice kleč 
5      Buddleia davidii komule davidova 
6 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 
7 Acer campestre - keřový javor babyka 
8 Pyrus communis hrušeň obecná 
9 Salix - polehavé vrba - poléhavé 

10 Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá 
11 Cornus alba, sanguinea svída bílá, krvavá 
12 Castanea sativa Kaštanovník setý 
13 Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 
14     Corylus colurna     líska turecká 
15     Ribes alpinum      meruzalka alpská 
16 Prunus, Ribes,  ovocné keře 
17 Vitis sp. réva 
18 Rosa sp. růže 

                                                 
1  Dle dokumentace pro stavební řízení ze dne 23.2.2010 byly navrženy druhy málo vhodné ( např. javor jasanolistý- který je invazivní, druhy velmi 
vzrůstné, druhy které se co ČR nedovážejí apod. Kompozice jejich rozmístění rovněž nerespektuje vyhlášku 410 /2005 o hygienických požadavcích, zejména 
vhledem k navrženému umístění k budově. Tento podklad proto bude muset projít zásadní revizí. 
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Trvalkový sortiment bude upřesněn v době realizace (podle zásobení perenových školek) na cenu 
jednotlivých rostlin nemá tato skutečnost vliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.         TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VÝSADEB 

6.1 Normativní  zásady výsadeb 
Technologické zásady výsadeb stromů v ulicích jsou stanoveny v ČSN pro obor Sadovnictví a krajinářství 
– Technologie vegetačních úprav v krajině, které vydal Český normalizační institut v únoru roku 2006 s 
platností od 1.3.2006:  
 
ČSN 83 9011: Práce s půdou  
ČSN 83 9021: Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041: Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu  
ČSN 83 9051: Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy  
ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  
ČSN 46 4901:Osivo a sadba –sadba okrasných dřevin 
ČSN 46 4902:Výpěstky okrasných dřevin –společná a základná ustanovení 
ČSN 48 2115:Sadební materiál lesních dřevin (04/1998) –ČNI 
ČSN 48 2115: změna Z1, Sadební materiál lesních dřevin (04/2002) –ČNII 
 
6.2 Výsadba dřevin 
 
Termín výsadby 
Bude podřízen druhu dřeviny a typu výpěstku, obecně však na jaře či na podzim (podzimní termín 
všeobecně lepší). Prostokořené výpěstky a výpěstky s balem se budou sázet v době vegetačního klidu, 
kontejnerované výpěstky lze sázet po celý rok s výjimkou doby rašení a počátečního růstu nových 
výhonů. 
Výsadba stromů 
Zakládání výsadeb bude probíhat v těchto navržených krocích: 
Vytýčení míst pro výsadbu, zhotovení výsadbové jámy - ta bude vyhloubena v šířce nejméně 1,5 
násobku průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Je třeba dbát na nežádoucí zhutnění 
stěn a dna jámy, aby nevznikl květináčový efekt, jáma by měl být ve dne propustná pro vodu. 

Pro lepší ujmutí dřevin bude provedena 50% výměna substrátu, V případě potřeby bude odborně 
upraven kořenový systém u prostokořených výpěstků (zarovnání ulámaných nebo výrazně 
poškozených kořenů. Kořenový systém bude rovnoměrně rozprostřen na část substrátu a pak 
postupným prosypáváním dosypáván. Hloubka zasazení bude odpovídat adekvátní hloubce, jako rostly 
výpěstky ve školce. Při výsadbě se po obvodu kořenového balu poklade tabletované hnojivo Silvamix, 
které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let.  
 
Bude aplikováno 5-8 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy. U 
prostokořených musí být zajištěno, aby se kořeny přímo nedotýkaly tablet. 
Před finálním dosypáním bude zřízen opěrný kotvící systém ze tří kůlů s úvazkem dřeviny (u 
prostokořených dřevin bude kotvení zřízeno před zasypáváním) a ochranný obal proti vysýchaní a 
úpalu z juty. Po dosypání bude upravena výsadbová mísa a provedena důkladná zálivka 50l vody 
v případě nepříznivých podmínek až 100l a zálivku bude třeba opakovat. Vzhledem k poloze výsadeb 
bude třeba zřídit ochranu proti okusu zvěří např. plastovou chráničkou. Odborně bude proveden 
povýsadbový redukční řez pro vyrovnání poměru mezi kořenovou a nadzemní částí. Na závěr je možné 
provést mulčování proti prorůstání kořenů v těch místech, kde není navržen ochranný zatravněný pás 
(pod keři). Pod stromy bude provedeno mulčování výsadbové jámy v dostatečné mocné vrstvě mulče 
15-20 cm.  
 
Výsadba keřů 
Zásady technologie výsadby keřů bude analogická jako pro výsadbu stromů popsaná výše. Rozdílné 
bude pouze vzhledem k menším výsadbovým velikostem množství startovacího hnojiva (3-5 tablet), 
množství zálivky (25-50l), kotvení - to bude provedeno pouze u větších keřů a to jedním kůlem 
 
6.3 Založení trávníku 
Požadavky na trávník jsou vysoce estetické i záťěžové. Je nezbytné, aby trávník byl založen na 
perfektně odplevelenou, prohumusovanou a urovnanou plochu. 
 
Jako základní východisko se dá považovat tyto obecné zásady pro založení krajinných trávníků2. Je 
možné použít předem namíchanou obchodní směs. Ta by neměla obsahovat trsnaté druhy trav. 
Nežádoucí jsou rovněž druhy širokolisté (uklouznutí). Po výsevu je nezbytné udržovat správnou 
zálivkou vhodné podmínky pro vzcházení.  
 
Za rok se provede potřebný počet sečí (dle počasí) udržující výšku 3 - 7 cm. Výsevek bude 30 g.m-2. 
 
                                                 
2 http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/travy/index.php?N=2&I=5 
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6.4 Následná péče 
Povýsadbová péče 
Kvalitní rozvojová péče zajistí lepší výsledek jak ujmutí tak dlouhodobého prospívání vysazených 
dřeviny na stanovišti. 
Měla by zahrnovat následující pracovní operace:  
zálivka až 10x ročně, průběžná kontrola a oprava úvazků, kotvení, odborný výchovný a tvarovací řez, 
v případě nutnosti odplevelení a úprava mís, odstranění výmladků atd. v podzimních měsících i 
případný postřik proti okusu. Průběžně bude prováděno rovněž sekání trávníku. 
 
Pěstební opatření ve stávající zeleni 
Kromě popsaných opatření souvisejících s návrhem dojde u stávající zeleně k několika zásahům, které 
však nebudou mít radikální charakter. V prvé řadě se jedná o odstranění několika dřevin 
neperspektivních, rizikových, přestárlých, a alochtoních a zejména potenciálně nebezpečných. Všechna 
opatření musí být provedena tak, aby nenarušovala další environmentální souvislosti prostředí např. 
hnízdění ptáků apod.  
 
Opatření budou posouzena a provedena certifikovaným arboristou. 
 
 
  7. 
viz samostatná příloha formátu A4 
 
  8. 
 
1. STÁVAJÍCÍ STAV -  INVENTARIZACE (studie) 
2. HODNOTA DŘEVIN (studie) 
3. NÁVRH OPATŘENÍ V ZELENI (studie) 
4. TERÉNNÍ ÚPRAVY (studie) 
5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POVRCHŮ 
6. ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ (studie) 
7. KONCEPCE ŘEŠENÍ – STUDIE (studie) 
8. POVRCHY, PRVKY   ČÁST I. 
9. PRVKY – VYTYČOVACÍ VÝKRES 
10. SITUACE – DĚLENÍ PLOCH  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ROZPOČET 

VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY 


