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NÁVRH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V HOLYNI „NA LOUŽI“ 
1. POPIS STAVU 
Jedná se o plochu, která byla dlouhodobě v pronájmu a byla využívána jako zahrada a parkovací a 
skladovací plocha. Pozemek je oplocený, nezadlážděný. 
Pozemek je nyní veden jako vodní plocha, nacházela se zde umělá vodní nádrž, která je dnes 
zasypána. Na pozemku není patrné, že by byl někde podmáčený a držela se na něm voda. 
Přes pozemek vede trasa vodovodu. Kolem komunikace vedou trasy elektřiny a telekomunikací. Jiné 
inženýrské sítě se na pozemku nenachází. 
Oplocení není po celém obvodu pozemku stejné, část je pouze drátěný plot s podezdívkou v úrovni 
terénu nebo těsně nad terénem, část oplocení má nízkou podezdívku, výšky cca 30-50cm . Oplocení 
je částečně porostlé břečťanem Hedera helix. Oplocení je ve špatném stavu, bude je potřeba obnovit. 
Po vyčištění okolí bude potřeba posoudit, jestli bude možné využít stávající podezdívku. 
Na pozemku se nachází rostliny podél západní části oplocení. Na drátěné části oplocení se nachází 
souvislý porost břečťanu Hedera helix. Kolem oplocení s podezdívkou se nachází skupina stromů a 
keřů  - smrky Picea abies, borovice Pinus sylvestris, zerav Thuja occidentalis, tisy Taxus baccata a líska 
Corylus avellana. Většina stromů a část keřů zůstane zachováno. 
2. POPIS NÁVRHU 
Návrh řeší nové hřiště pro mladší děti, které bude využíváno především obyvateli obce. Návrh byl 
představen obyvatelům ve dvou variantách, z nich při komunitním plánování vyšla konečná podoba 
návrhu. Hřiště bude nově oploceno dřevěným oplocením, do kterého budou zabudovány herní prvky. 
Vstup na hřiště zůstává přibližně ve stávající poloze. Hřištěm vede cesta pro odrážedla z pryže nebo 
mlatu. Do cesty je zasazen strom s lavičkou, kolem kterého bude jiná barva pryže nebo dlažba, která 
tvarem připomíná louži – odkaz na původní vodní nádrž. Z ní je odvozen název hřiště „ Na louži“ – 
návrh obyvatel obce. Cesta vymezuje středovou plochu s prolézacím hradem, po obvodu cesty jsou 
pak rozmístěny další herní prvky – přemístěno sem bude pískoviště a pružinové houpadlo, které se 
dnes nachází u sportovního hřiště, nově pak pružinové houpadlo ptačí hnízdo, kolotoč, houpačky, 
terénní kopeček s tunelem, trampolína, malá lanová věž s ptačím hnízdem. Od souseda bude hřiště 
částečně odcloněno výsadbou vícekmenných vyšších keřů, které mají jedlé plody. Do plochy hřiště je 
dosazeno několik stromů, které zajistí přistínění hřiště v letních měsících. Lavičky jsou umístěny 
polokruhové po obvodu hřiště u oplocení a v cestě pak jedna kruhová jako centrální prvek se 
stromem.  
Kácení dřevin – k odstranění je navržen břečťan Hedera helix podél oplocení, který při rekonstrukci 
oplocení nebude možné zachovat a dva tisy Taxus baccata v keřové skupině, které budou odstraněny 
z bezpečnostních důvodů – jsou jedovaté a mají lákavé plody, nejsou tedy vhodné na dětské hřiště 
pro mladší děti.   
Demolice – bude odstraněno stávající oplocení, u vstupu bude demolována také část podezdívky, 
která vystupuje mimo linii oplocení souběžnou s cestou. Zbytek podezdívky bude odhalen a bude 
posouzeno, jestli je možné ji využít pro nové oplocení, nebo jestli bude potřeba ji také odstranit a 



založit znovu. Pozemek bude vyčištěn od zbytků zpevněných ploch a zahradních staveb a bude na 
něm před započetím stavby stržena ornice ve vrstvě cca 10-15cm – pouze v místech cesty a 
dopadových ploch kolem herních prvků. Ornice bude použita pro vytvarování kopečku s tunelem.  
Oplocení – je navrženo dřevěné, ve třech výškových úrovních (1,2m, 1,5m, 1,9m) s jednou 
uzavíratelnou vstupní brankou. Brána bude vysoká 1m, dvoukřídlá, celková šířka 2,5m, uzavíratelná 
na kliku. Dřevěná prkna šířky 10-15cm, bez mezer, bezbarvá lazura kombinovaná s barevnými prvky. 
Prkna uchycená na dřevěném podélném trámku a dřevěných sloupcích, kotveno do betonových 
patek nebo do stávající podezdívky.  
Na oplocení budou upevněny herní prvky – kreslící tabule, kuličkodráha, prohazovací obruče 
(basketbalové koše), počítadlo, lezecké chyty.  
Mobiliář   

- veřejné osvětlení - nebude v rámci hřiště řešeno, bude postačovat stávající osvětlení ulice. 
- odpadkové koše – kombinovaný odpadkový koš na tříděný odpad např. mmcité Crystal 

    
 

- stojan na kola – vello jednostranný mmcité 

 



- lavičky – dřevěné kruhové a polokruhové kolem nově navržených stromů 

 
 
Herní prvky –podrobněji  jsou zobrazeny v obrazové příloze, jedná se o herní prvky z kombinace 
dřevěných, ocelových, plastových a lanových prvků.   Všechny prvky musí splňovat normy a 
požadavky na certifikace platné na území ČR. 
Seznam prvků: 

- Pískoviště – stávající – přemístění ze sportovního hřiště. Po dohodě s výrobcem domluvit 
snížení ohraničení pískoviště ne dvou polích o jedno prkno, aby byl do pískoviště snadnější 
přístup nejmenších dětí – fa. hras 

 



- Pružinové houpadlo pro jednoho – stávající – přesunutí jednoho ze stávajících houpadel od 
sportovního hřiště – fa. hras 

 
- Orlí hnízdo na pružinách, č.v. 4668-10 – fa. huck – 39504,-Kč bez dph  

                     
 

- Kolotoč hnízdo, č.v. 4594-41 – fa.huck – 68 832,-Kč bez dph 

 



- Šplhací hvězda , č.v. 4594-36 – fa.huck – 77 059,-Kč bez dph 

 
- Houpačka wood kombi, fa. hras – sedátko ptačí hnízdo a bezpečnostní sedátko pro nejmenší  

 

       sedátko pro malé děti a ptačí hnízdo  
 



- Domeček Vochomůrka, fa.hras – po dohodě doplnit do domečku lavičku – sedátko 

 
- Trampolína – modul circle 60 – dodavatel fa.hras, SMB trampolínový systém MODULUS 

 



- Prolézací tunel – např. fa Metalco – černý prolézací tunel 3m nebo nerezový tunel (je potřeba 
najít dodavatele) 

 
- Oplocení :  
- výška 1,9m -20bm , část  s chyty pro šplhání – cca 50chytů, délka lezecké plochy cca 8m 
- výška 1,5 m – 10 + 14m – v části umístěné počítadlo, součástí lavice na sezení pro děti ve 

výšce 30cm, délka 3m,  3 obruče na prohazování – basketbalové koše 

                                    
- výška 1,2m – 15m, součástí lavice na sezení pro děti ve výšce 30cm, délka 4,5m, kuličkodráha 

a tabule na kreslení 

   
Povrchy  

- cesta pro odrážedla – pryž ve dvou barvách (dodavatel např.fa. 4soft) nebo mlat s dlažbou. 
Pryžové plochy vymezené ocelovou pásovinou nebo plastovým pásem, mlatové cesty 
vymezené kamennou kostkou, plocha kolem lavičky z kamenné kostky.  



- Parkovací stání a stání pro kola ze štěrkového trávníku, oddělení ploch kamennou kostkou 
nebo obrubníkem. 

- Travnaté plochy – hřišťový trávník zakládaný výsevem. 
- Dopadové plochy kolem herních prvků – kačírek – plavený říční štěrk frakce 4 – 8mm 

 
3. OCHRANNÁ OPATŘENÍ U PONECHÁVANÝCH DŘEVIN 
Ochranná opatření budou provedena u všech zachovávaných stromů. 
Stromy budou ochráněny prkenným oplocením o rozměru min.2,5x2,5x1,8m nebo ve velikosti 
obvodu koruny zachovávaného stromu. 
Ochranná opatření proti poškození dřevin při stavbě: 
V kořenovém prostoru ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál ani zemina 
z pozemku. V kořenovém prostoru stromů by neměla být měněna stávající úroveň terénu 
nasypáváním ani odkopáváním (kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů 
ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem 
zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny) 
Ochrana kmenů stromů : kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru 
výkopové mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 
vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  
Ochrana koruny : v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu 
mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem (např. jutovou 
bandáží). 
Ochrana kořenů a kořenového prostoru : Hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení 
výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
ošetřit. Kořeny je možno přerušit jen hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je 
nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k 
ošetření ran.  
V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před 
promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Tato opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop 
dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před vysycháním. Nejvhodnější termín pro provádění 
výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů 
větších než -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.  
Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Pokud bude nutné odstranit části dřevin (kmen, větve), je nezbytné, aby tyto úpravy provedla 
odborná firma.  



Veškerá odstranění větví, popř. kmenů musí být prováděna ostrým řezem, který by měl být hladký a 
začištěný a rána by měla být co nejmenší. Taktéž řezné rány po odstraněných kořenech musí být 
hladké a začištěné. 
4. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ A VÝSADBA 
4.1 Příprava stanoviště 
Na všech plochách, kde se budou provádět zemní a stavební práce, bude před započetím těchto prací 
provedena skrývka svrchní části ornice (10-15cm). Ornice bude uskladněna na jiné části pozemku. 
Bude opět navezena jako svrchní část konečných terénních úprav a bude použita pro modelaci 
terénního kopečku s prolézacím tunelem. Skrývka by měla být provedena po provedení demolice a 
prvním odplevelení a zkultivování pozemku. 
Budou provedena ochranná opatření proti poškození při stavbě u zachovávaných stromů a keřů. 
Budou odstraněny rostliny navržené ke kácení a bude odstraněno stávající drátěné oplocení a zbytky 
staveb po předchozím využití pozemku. Budou odstraněny případné nežádoucí materiály jako 
stavební zbytky, větší kameny atp. Stromy, keře a popínavé rostliny budou pokáceny a pařezy budou 
vytrženy nebo vyfrézovány. Plocha bude plošně odplevelena totálním herbicidem, po reakci na 
herbicid zkultivována nebo zrotavátorována. Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně 
do hloubky 15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Poté bude 
provedena skrývka ornice a vyhloubení dopadových ploch pod herní prvky a zpevněnou cestu pro 
odrážedla (skladování zeminy na pozemku). Budou provedeny terénní a stavební úpravy. Poté bude 
na upravený terén znovu rozprostřena ornice a bude provedeno hnojení kompostem 20kg/m2. 
Kompost bude zapracován rotavátorováním a rytím. Způsob a postup kypření půdy a hnojení a druh 
použitého nářadí by neměly změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy 
nebo stav podloží. Poté bude plocha ponechána do opětovného vzejití plevelů. Po vzejití plevelů je 
nutné znovu provést chemické odplevelení na široko herbicidem. Následuje celkové urovnání 
povrchu a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3cm. Jemné urovnání povrchu se provádí 
hrabáním. 
Stavební práce – cesta pro odrážedla, dopadové zóny pod herními prvky, umístění herních prvků a 
mobiliáře – tyto stavební práce by měly být dokončeny před poslední úpravou půdy 
rotavátorováním. 
4.2 Založení trávníku 
Před výsevem budou plochy prohnojeny umělým hnojivem např. NPK, ledek amonný nebo jiným 
vícesložkovým hnojivem vhodným pro zakládání trávníku. Při výsevu semene klasickou metodou 
ručního rozhozu osiva se pro rovnoměrnější rozptyl doporučuje před výsevem smíchat travní semeno 
se stejným množstvím písku nebo pilin. Pro všechny plochy pravidelně koseného trávníku bude použita 
zátěžová hřišťová směs do sucha, spotřeba travního semene 2-3,2 kg/100m2. Po výsevu se povrch musí 
uválcovat a zavlažit 20 l/m2. Výsev bude prováděn na jaře nebo na podzim, aby bylo co nejvíce využito 
přírodních srážek pro vzejítí  porostu. V případě vhodných klimatických podmínek začne trávník 
vzcházet zhruba po třech týdnech. První seč se provádí tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 10 
cm, a to zásadně ostře nabroušeným ostřím žacího nářadí na výšku 5 - 6 cm. Poté je vhodné celou 
plochu opět uválet válcem a pravidelně kosit.  Před předáním budou provedeny 3 seče. 



4.3 Výsadby stromů  
Pro stromy budou vykopány jámy odpovídající jejich balům. Stromy budou vysazeny s částečnou 
výměnou půdy (cca 0,8 m3/strom). Výsadbová jamka bude vždy o  1/2 hlubší a širší než jsou rozměry 
balu a boky budou zdrsněny. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné místo než podloží. Po 
vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou. K rostlině budou aplikovány 2ks tabletového hnojiva. 
Stromy budou ukotveny třemi svislými kůly do trojnožky. Jedna příčná vzpěra trojnožky bude 
dosahovat 30 cm pod větvení koruny. Kolem alejových stromů jsou umístěny lavičky. Kůly budou 
umístěny tak, aby se do prostoru mezi lavičkou vešly.  Kůly i vzpěry budou impregnovány – bezbarvě 
nebo v barvě lavičky. Stromy budou vyvázány k příčkám dvěma úvazky, vedenými osmičkovým 
úvazkem s mírnou vůlí úvazku. Kmen bude u alejových stromů chráněn rákosovou rohoží. Po 
umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou zeminou. Výsadbová mísa bude 
upravena tak, aby zálivková voda stékala ke kmeni a bude kryta 10 cm vrstvou jemné borky. Strom 
bude po výsadbě dostatečně zavlažen – 50 l/ks a zamulčován jemně drcenou borkou 
(borová:smrková 1:1) 0,1m3 /strom. 
4.4 Výsadba solitérních vícekmenných keřů  
Výsadba solitérních keřů bude provedena stejně jako u stromů s částečnou výměnou půdy (cca 
0,4m3/strom). U rostlin s balem bude výsadba provedena na jaře nebo na podzim, u 
kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. Dřevinám budou zastřižena 
odumřelá kořenová zakončení na zdravé dřevo. U nadzemní části budou zastřiženy pouze odumřelé a 
poškozené části.  Výsadba bude prováděna s 50% výměnou půdy do jamek o potřebné velikosti (max. 
700 x 700 x 700 mm) s aplikací 1ks tabletového hnojiva. Ze zbývající půdy (z podloží jamky a mulče) 
bude vytvořena závlahová mísa a rostlina bude zalitá 20 l vody na rostlinu. Rostlina bude 
zamulčována jemně drcenou borkou (borová:smrková 1:1) 0,1m3/rostlinu. Keře budou kotveny 
jedním kůlem. Kontrola propustnosti podloží bude provedena stejně jako u stromů. 
4.5 Záhonová výsadba keřů 
U rostlin s balem bude výsadba provedena na jaře nebo na podzim, u kontejnerovaných rostlin je 
možná výsadba kdykoliv během roku. Dřevinám budou zastřižena odumřelá kořenová zakončení na 
zdravé dřevo. U nadzemní části budou zastřiženy pouze odumřelé a poškozené části. 
Výsadba bude prováděna do jamek s 50% výměny půdy o velikosti 300 x 300 x 300 mm. Výsadba keřů 
s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix forte. Po výsadbě bude provedena okopávka s odstraněním 
poškozených částí a výsadba bude zamulčována mulčem z drcené borky 6-10cm (borová se smrkovou 
(1 : 1)).  
 
4.6 Trvalkové záhony 
U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. 
Pro výsadbu budou vyhloubeny jamky bez výměny půdy o velikosti odpovídající balu rostlin, výsadba 
rostlin do připravených jamek. Počet kusů je specifikován v osazovací tabulce. Po výsadbě bude 
provedena zálivka 10l/m2. 



Dokončovací práce budou provedeny společně s výsadbami keřů - po výsadbě bude provedena 
okopávka s odstraněním poškozených částí a výsadba bude zamulčována mulčem z drcené 
borky(kůry) 3-6cm (borová se smrkovou (1 : 1)).  
 
5. ROSTLINNÝ MATERIÁL 
Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny 
zdravými. 
5.1 Listnaté stromy 
Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude min.180cm, lépe 220cm a obvod 
kmene je uveden v tabulce. Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a obvod kmene se 
měří 100 cm nad kořenovým krčkem. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly.  
Nasazení koruny bude u stromů kolem komunikací vyvětveno na výšku 250cm. Vyvětvení bude 
provedeno v rámci údržby v cca 5-ti letech od výsadby. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
 Kmenné tvary stromů  
- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny,  u prostokořenných kořenový 
systém dobře vyvinutý nepoškozený, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny  
musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 
 
Vícekmenné solitérní tvary stromů a keřů 
- nadzemní část bez poranění, od spodu zavětvená, nejméně s pěti výhony 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 
 
5.2 Listnaté keře 
 
Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně 
jednou přesazené. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
- keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 
typickým růstem 



- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
 
5.3  Listnaté keře 
Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
- keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 
typickým růstem 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné, úměrné velikosti rostliny 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 
5.4 Trvalky  
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodávány v pěstebních 
nádobách a musí být dobře prokořeněné. Trvalky  rostoucí v trsech a rozmnožující se dělením musí 
být dodávány až druhým rokem, s dobře prokořeněným balem. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
- musí být čerstvé, svěží, popřípadě zavadlé na takový stupeň, aby po následném ošetření dosáhly 
původní svěžesti, bez mechanického a chemického poškození porušující vzhled 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými, tvořícími kompaktní 
kořenový bal, s výhony a pupeny silnými a nepoškozenými.  
 
 



6. SEZNAM ROSTLIN

Název latinský Název český

Obvod 
kmene, 
výška v cm

Doba 
květu

kone čná 
výška 
rostliny m

Barva 
květu

Počet 
ks Poznámka

Stromy listnaté
Acer platanoides javor mléč ok 18 - 20 V 8-10 b 2

Malus floribunda okrasná jabloň ok 16-18 IV-V 5 b 1

Prunus avium´Plena´ okrasná jabloň ok 18 - 20 IV-V 12-18 b 2

Stromy listnaté celkem 5

Solitérní ke ře listnaté
Amelanchier lamarckii muchovník lamarkův 1,5 - 2m IV 3-4 b 4

Cornus mas dřín obecný 1,5 - 2m III 3-4 ž 3

Corylus avellana líska obecná 1,5 - 2m II - III 3-4 ž 2
Solitérní ke ře listnaté 
celkem 9

Listnaté ke ře
výška rostliny 
při nákupu v m

doba 
květu

konečná 
výška 
rostliny

barva 
květu počet ks pozn.

Hibiscus siriacus´Red 
heart´ ibišek syrský 0,8-1 VII-IX 1,5 - 2 rb 11

Listnaté ke ře celkem 11

Trvalky
velikost 
kontejneru

doba 
květu

konečná 
výška

barva 
květu počet ks pozn.

Geranium macrorrhizzum 
´Spessart´ kakost K9 V - VII 30 b-r 96

Trvalky celkem 96

rostlinný materiál celkem

Zkratky

b - bílá,  r - růžová, r-tm - tmavě růžová, ž - žlutá, č - červená, m - modrá, f - fialová, m-f modrofialová, sv-m světlemodrá

o - oranžová, z-zelená, ž-z - žlutozelená,  K - krémová, h - hnědá, s - smetanová, p-purpurová

pozn.  Dřeviny lze najít v ceníku firem ARBOEKO (ČR), Lorberg (D), Bruns (D)

 - www.arboeko.cz, www.lorberg.de

trvalky byly vybírány podle aktuálního ceníku firmy PERENY (ČR), Gabriel (ČR)

www.pereny.cz



ceny dle ceníku ÚRS PRAHA , ceník 2018 fa HUCK, fa HRAS
pozn: všechny materiály, prvky mobiliáře a herní prvky budou před jejich dodáním 
odsouhlaseny zodpovědným zástupcem investora a projektantem

označení 
položky

Popis položky
měrná 

jednotka
vým ěra

výrobce (u 
typových 

prvk ů)

MOBILIÁŘ, herní prvky

Lavičky, odpadkové koše, stojan na kola - vzhled prvk ů je sou částí pr ůvodní zprávy ks
Lavičky s opěradlem, dřevěná, kruhová, barva přírodní dřevo,fa. hras ks 1,00 hras
Lavičky s opěradlem, dřevěná, polokruhová, barva červená, žlutá, modrá, zelená, fa.hras

ks
4,00

hras
93612-4112 montáž lavičky parkové se zabetonováním noh nebo přichycením kotevními šrouby ks 5,00

Odpadkový koš, celokovový se stříškou, kombinace 3 košů na tříděný odpoad, ,např. mmcité 
ks

9,00
mmcité

93610-4213 montáž odpadkového koše s přichycením kotevními šrouby nebo do betonové patky ks 9,00

Stojan na kola, celokovový, jednostranný - velo mmcité ks 2,00 mmcité
96317-4312 montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby nebo upevněného do bet.patky ks 2,00

Povrchy

var.A
pryžový povrch - vymezený kovovým nebo pastovým obrubníkem, barva modrá - založení včetně 
výkopu podkladu a odvozu na skládku

m2
11,00 např. 

fa.4soft

var.A
pryžový povrch - vymezený kovovým nebo pastovým obrubníkem, barva oranžová - založení 
včetně výkopu podkladu a odvozu na skládku

m2
74,00 např. 

fa.4soft

var.B
pryžový povrch - vymezený kovovým nebo pastovým obrubníkem, barva modrá - založení včetně 
výkopu podkladu a odvozu na skládku

m2
11,00 např. 

fa.4soft

var.B
pryžový povrch - vymezený kovovým nebo pastovým obrubníkem, barva oranžová - založení 
včetně výkopu podkladu a odvozu na skládku

m2
74,00 např. 

fa.4soft
štěrkový trávník - parkování aut a kol m2 25,00

dopadové bezpečnostní plochy - plavený říční štěrk frakce 4-8mm m2 229,00

Dětské h řišt ě - vzhled herních prvk ů je sou částí pr ůvodní zprávy

 Pískoviště – stávající – přemístění ze sportovního hřiště. Po dohodě s výrobcem 
domluvit snížení ohraničení pískoviště ne dvou polích o jedno prkno, aby byl do 
pískoviště snadnější přístup nejmenších dětí – fa. hras, včetně demontáže, dopravy a 
montáže na nové místo

ks

1,00

hras
Pružinové houpadlo pro jednoho – stávající – přesunutí jednoho ze stávajících houpadel od 
sportovního hřiště – fa. hras

ks
1,00

hras
Orlí hnízdo na pružinách, č.v. 4668-10 – fa. huck ks 1,00 huck
Kolotoč hnízdo, č.v. 4594-41 – fa.huck ks 2,00 huck
Šplhací hvězda , č.v. 4594-36 – fa.huck ks 1,00 huck
Houpačka wood kombi, fa. hras – sedátko ptačí hnízdo a bezpečnostní sedátko pro nejmenší

ks
1,00

huck
Domeček Vochomůrka, fa.hras – po dohodě doplnit do domečku lavičku – sedátko ks 1,00 huck
Trampolína – modul circle 60 – dodavatel fa.hras, SMB trampolínový systém MODULUS včetně 
zabudování do země - montáže podle požadavků výrobce

ks
1,00

huck
Prolézací tunel – např. fa Metalco – černý prolézací tunel 3m nebo nerezový tunel (je potřeba 
najít dodavatele)

ks
1,00

huck
93600-5212 montáž dětké houpačky závěsné pro dva ks 1,00

94600-5231 montáž dětské houpačky pružinové jednomístné ks 2,00

94600-5232 montáž kolotoče ks 1,00

93600-1002 montáž šplhací hvězdy ks 1,00

93600-1002 montáž domečku vochomůrka ks 1,00

Dětské h řišt ě - oplocení s herními prvky
oplocení - dřevěné, výška 1,2m, dřevěná prkna šířky 10-15cm, bez mezer, bezbarvá lazura 
kombinovaná s barevnými prvky. Prkna uchycená na dřevěném podélném trámku a dřevěných 
sloupcích, kotveno do betonových patek nebo do stávající podezdívky, součástí lavice na sezení 
pro děti ve výšce 30cm, délka 4,5m

bm

15,00

atyp
oplocení - dřevěné, výška 1,5m, dřevěná prkna šířky 10-15cm, bez mezer, bezbarvá lazura 
kombinovaná s barevnými prvky. Prkna uchycená na dřevěném podélném trámku a dřevěných 
sloupcích, kotveno do betonových patek nebo do stávající podezdívky, součástí lavice na sezení 
pro děti ve výšce 30cm, délka 3m

bm

24,00

atyp
oplocení - dřevěné, výška 1,9m, dřevěná prkna šířky 10-15cm, bez mezer, bezbarvá lazura 
kombinovaná s barevnými prvky. Prkna uchycená na dřevěném podélném trámku a dřevěných 
sloupcích, kotveno do betonových patek nebo do stávající podezdívky.část  s chyty pro šplhání – 
cca 50chytů, délka lezecké plochy cca 8m

bm

20,00

atyp
dvoukřídlá brána, výška 1,2 m, celková šířka 2,5m, uzavíratelná na kliku ks

herní prvky ks
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kreslící tabule ks 1,00 hras??
počítadlo ks 1,00 hras??
kuličkodráha ks 1,00 atyp
basketbalové koše umístěné v různých výškách ks 3,00



ceny dle ceníku ÚRS PRAHA 
pozn: všechny materiály budou před jejich použitím odsouhlaseny 
zodpovědným zástupcem investora a projektantem

položky dle 
URS

Popis položky
měrná 

jednotka
výměra

dodavatel 
(u rostlin)

Krajiná řské úpravy

Ochrana stávajících strom ů

18480-7111
zřízení prkenné ohrady - kolem zachovávaných rostlin, souvislá ohrada o 
rozměru 14x2x1,8m, 1ks kůu cca po 2m a v rozích,  min.5 řad vodovně 
připevněných prken 

m2 101,00

18480-7112
odstranění prkenné ohrady čtvercové o rozměru 2,5x2,5x1,8m, 4ks kůlů v 
rozích min.5 řad vodorovně připevněných prken  / 1rostlinu

m2 101,00

Pro řezání stávajících zachovávaných d řevin

18480-6113 řez průklestem stromů netrnitých o průměru koruny 4-6m ks 3,00

18480-6112 řez průklestem stromů netrnitých o průměru koruny 2-4m ks 7,00

18480-6113 řez průklestem keřů netrnitých o průměru koruny  3-5m ks 3,00

Bourací práce
96600-2810 Bourání plotů včetně odstranění ukotvení sloupků a odvozu na skládku, včetně m 60,00

11121-2131 odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu m2 20,00

184802111 Chem. odplevelení postřikem, v rovině m2     468,00

121101103 Sejmutí ornice s přemístěním do 250m, vrstva 10-15cm m3     70,00

Příprava vegeta ční vrstvy

184802111 Chem. odplevelení postřikem, v rovině (opakování 2x) m2     468,00

183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2     468,00

úprava terénního kopečku s uložením prolézacího tunelu - využití stržené
zeminy z pozemku

ks
1,00

18580-2112 hnojení půdy kompostem, 20kg/m2 - pouze plochy pro výsadbu t 1,50

183403112
Obdělání půdy kultivátorováním a dorytím 2x - pouze plochy pro výsadbu

m2     75,00

183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x m2     75,00

Specifikace

totální herbicid  v požadované koncentraci, 0,001l/m2 (opakováno 2x) l 0,47

kompost 20kg/m2 t 1,50

založení h řišťového trávníku zahradnickým zp ůsobem 75m2

18580-2113
jednorázové hnojení půdy umělým hnojivem naširoko (ledek amonný, NPK
nebo jiné kombinované hnojivo) před výsevem trávníku, 20g/m2 t

18040-4112 Založení trávníku hřišťového výsevem v rovině m2     75,00

18580-3211 Uválcování trávníku v rovině m2     75,00

18580-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3
Specifikace

ledek amonný, NPK nebo jiné kombinované hnojivo, 20g/m2 kg 1,50

zátěžová hřišťová travní směs do sucha 30g/m2 - typ osiva bude před
použitím odsouhlasen zástupcem investora a projektantem

kg
2,25

Výsadba alejového stromu s 50 % vým ěnou p ůdy (viz. níže 
specifikováno)

18310-1121 hloubení jamky s 50% výměnou půdy (od 0,4 – 1,0 m3) ks 5,00

18410-2116
Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm , s 50% výměnou půdy a hnojením
umělým hnojivem k rostlině (tabletové pomalu rozpustné hnojivo 2ks) ks

5,00

18450-1111 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě ks 5,00

18420-2123
Ukotvení dřeviny třemi kůly, zhotovení obalu kmene z rákosové rohože
v jedné vrstvě (spojení kůlů příčkami v horní a spodní části, popis viz
průvodní zpráva)

ks
5,00

18492-1093 Mulčování vysazených dřevin kůrou m2 5,00

18580-4311 Zálivka vodou 50l/ks m3 0,25

SPECIFIKACE ROSTLIN

Acer platanoides - javor mléč, ok 18-20 ks 2,00

Prunus avium´Plena - třešeň ptačí, neplodící, ok 18-20 ks 2,00
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Malus floribunda - okrasná jabloň, ok 16-18 ks 1,00

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo   (tabletové pomalu rozpustné hnojivo 2/rostlinu) ks 10,00

zahradnický substrát 0,5m3/strom m3 2,50

borka (0,1m3/strom) m3 0,50

kůly ke kotvení - 3ks/strom, průměr 0,8cm, délka 2,00m ks 15,00

příčky ke spojení kůlů - 12ks/strom ks 60,00

úvazek ks 5,00

Rákosová rohož na bandáž kmene (š.150cm, délka 50cm/kmen) bm 2,50

VÝSADBA SOLITÉRNÍHO KE ŘE s balem s 50 % výmenou p ůdy (viz. níže
specifikováno) 

18310-1115 hloubení jamky s 50% výměnou půdy, 0,125m3 - 0,4m3 ks 9,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem o prům.50-60 cm a hnojení umělým hnojivem k
rostlině (tabletové pomalu rozpustné hnojivo 1ks)

ks
9,00

18492-1093 Mulčování vysazených dřevin kůrou m2 9,00

18580-4311 Zálivka vodou 50l/ks m3 0,45

SPECIFIKACE ROSTLIN

Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckův, vícekmenná solitéra 150 -
200cm

ks
4,00

Cornus mas  - dřín obecný,  vícekmenná solitéra 150-200cm ks 3,00

Corylus avellana  - líska obecná,  vícekmenná solitéra 150-200cm ks 2,00

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo   (tabletové pomalu rozpustné hnojivo 1ks/rostlinu) ks 9,00

zahradnický substrát 0,4 m3/strom m3 3,60

borka (0,1m3/strom) m3 0,90

Záhonová výsadba ke řů, trvalek

18310-1213 hloubení jamky s 50% výměnou půdy, 0,02m3 - 0,05 m3 (keře) ks 11,00

18310-1111 Hloubení jamek bez výměny půdy o objemu do 0,01m3 ( trvalky) ks 96,00

18410-2111
Výsadba dřevin s balem 10-20cm a hnojení umělým hnojivem k rostlině
(tabletové pomalu rozpustné hnojivo 1ks), se zalitím

ks 
11,00

18321-1312 Výsadba trvalek ks 96,00

18492-1093 Mulčování vysazených dřevin kůrou m2 16,00

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo - pouze ke keřům (tabletové pomalu rozpustné hnojivo
1ks/rostlinu)

ks
11,00

zahradnický substrát 0,0135 m3/ks m3 0,12

borka , vrstva 6cm v ulehlém stavu m3 0,96

keře- Hibiscus siriacus´Red Heart´ ks 11,00

trvalky - Geranium macrorhizzum´Spessart´ ks 96,00



8. OBECNÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VÝSADEB A ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ 

 
Při provádění stavby parku budou dodržovány následující normy: 
- ČSN 83 911 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou (DIN 18915) 
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba (DIN 18916) 
- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání (DIN 

18917) 
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu (DIN 18918) 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18920) 
 

Použití výpěstků se řídí normami:  
- ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

 
Údržba se řídí normou:  
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy (DIN 18919) 
 
Herní prvky a dopadové plochy se řídí normou:  
- ČSN EN 1176 – Zařízení a povrch dětského hřiště  
- ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – stanovení kritické výšky pádu 

 
 
 

t e r r a   f l o r i d a  v.o.s. 
                                                                                                                  z a h r a d n í    a r c h i t e k t i              

 
 

vypracovaly:  Ing. Radka Šimková 


