
Pinus sylvestris - borovice lesní

Picea abies - smrk ztepilý

Picea abies - smrk ztepilý

Thuja occidentalis - zerav západní

Picea abies - smrk ztepilý

řada thují - Thuja occidentalis

Picea abies - smrk ztepilý

Corylus avellana - líska obecná

pískoviště

dřevěná lavice na sezení

menší strom - okrasná jabloň Malus floribunda

počítadlo - součást plotu
tabule na kreslení - součást plotu

dřevěná lavice na sezení

větší strom, např. javor mléč Acer platanoides

dřevěná lavice na sezení

větší strom, např. javor mléč Acer platanoides

dřevěná lavice na sezení

středně velký strom okrasná třešeň Prunus avium Plena

1.4967

pružinové

houpadlo

pro jednoho

houpačky

ptačí hnízdo

sedátko pro nejmenší

dřevěná lavice na sezení

okrasná třešeň Prunus avium´Plena´

kopeček výška 1m - s tunelem skrz kopec

vícekmenný solitérní keř s jedlými plody

dřín obecný Cornus mas

vícekmenný solitérní keř s jedlými plody

dřín obecný Cornus mas

sestava - domeček

skluzavka

trampolína

0,00m

+0,50m

+1,00m

vícekmenný solitérní keř s jedlými plody

líska obecná Corylus avellana

vícekmenný solitérní keř s jedlými plody

muchovník lamarkův Amelanchier lamarckii

pás keřů - podobný

jako v ulici U náhonu

ibišek syrský Hibiscus siriacus´Red heart´/11ks

podrost

kakost Geranium macrorhizzum´Spessart´ /96ks

0,00m

+0,50m

+1,00m

vícekmenné solitérní keře s jedlými plody

muchovník lamarkův Amelanchier lamarckii

p

a

r

k

o

v

i
š

t
ě

p

a

r

k

o

v

i
š

t
ě

dřevěné oplocení, barevná prkna, obrázky

součástí plotu lavice na sezení

dřevěné nebo drátěné

oplocení na oparevné

podezdívce

VSTUP

keře

štěrkové dopadové plochy

keře pokryvné

vrstevnice - terény - kopečky cca 1m

dopadové zony herních prvků

stromy a vzrůstné keře navrhované

stromy stávající

0,00m

+0,50m

pravidelně kosený trávník

pryžový povrch

dřevěné lavice

kolotoč

pružinové houpadlo

ptačí hnízdo

kulickodráha

podélná lezecká stěna

na oplocení výška 1,9m

plocha štěrkového trávníku

stojan na kola

baketbakový koš nebo kovová obroučka

ve třech výškách

štěrkový trávník - parkování, kola

odpadkové koše
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