
PŘÍŠTÍ STANICE, MŠ MNICHOVICE!
prostorové řešení zahrady MŠ v Mnichovicích

Zadavatel: 
Mateřská škola Mnichovice

Tyršova 600
Mnichovice - Praha východ

Zpracovatel: 
Ing. Magdalena Smetanová 

Ing. Mgr. Eva Jeníková 
Ing. Zuzana Čižmárová

Ing. Katarína Gloneková
Ing. Zuzana Bečvářová 

atelier in-site
 www.in-site.cz

kontakt: magdalena.smetanova@in-site.cz
+420 724 768 424

Datum: 12/2017



Příští stanice, MŠ Mnichovice! _ atelier in-site _ podzim/zima 2017

Průvodní zpráva
Stávající stav, návrh opatření

Fotodokumentace stávajícícho stavu
Přehled stávajících herních prvků

Popis stávajících herních prvků
Finální studie zahrady

Vizualizace vstupního atria
Vizualizace brouzdaliště s korýtkem

Příští stanice, MŠ Mnichovice! - trasy a stanice
Koncepce  zeleně a terénních modelací

Materiály
Inspirace k herním prvkům a vybavení zahrady

Výkaz výměr
Seznam a popis navrhovaných herních prvků a  vybavení zahrady 

Přílohy: 
Finální studie s popisky; formát A1 / M 1:100

Odhad realizačních nákladů na základě studie

OBSAH DOKUMENTACE



Příští stanice, MŠ Mnichovice! _ atelier in-site _ podzim/zima 2017

1. Úvod a podklady
2. Širší souvislosti projektu, návaznost na ÚP
3. Výchozí stav
4. Návrh řešení
5. Závěr

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. ÚVOD A PODKLADY

1.1 Úvod, zadání a cíle projektu

Mateřskou školou u nás prochází valná většina předškolních dětí, a tak se pros-
tor školní zahrady stává nezanedbatelným fenoménem pro jejich rozvoj. Školní 
zahrada může velkou měrou přispět k všestrannému rozvoji dětí a k vybu-
dování pouta k přírodě, se kterou se dnes děti často setkávají jen ve velmi 
omezené míře.

Úprava pozemku v okolí mateřské školy je vždy komplexním úkolem. Jedná 
se o prostředí pro venkovní pobyt dětí, které musí plnit celou řadu funkcí. Má 
sloužit k poznání, učení, zábavě, hrám i odpočinku. Kromě umístění herních 
prvků musí nabízet prostor pro volnou hru, pro kolektivní hry, pro aktivní 
pohyb i pro klid a odpočinek. Měla by vést k poznání přírody a jejích zákoni-
tostí a cyklů. Má sloužit jako venkovní učebna a umožňovat rozvoj tvůrčích 
schopností a fantazie.

Město Mnichovice, ve kterém se řešená mateřská škola nachází, leží cca 30 km 
jihovýchodně od hl. m. Prahy. Samotný areál MŠ je situován severozápadněSamotný areál MŠ je situován severozápadně 
od centrálního Masarykova náměstí, v klidné lokalitě rodinných domů. Hlavní 
vstup i provozní vjezd na zahradu vedou z vedlejší komunikace Tyršova. 

Zahrada mateřské školy se rozkládá na parcelách č. 162/1, 148/5. Celková plo-
cha řešeného území činí cca 5709 m². Areál je v majetku města Mnichovice.Areál je v majetku města Mnichovice.

Školu navštěvuje cca 147 dětí rozdělených do 6-ti tříd. Dvě třídy jsou určeny 
pro mladší děti od 2 do 3 let. 

Současné vybavení areálu MŠ herními prvky a mobiliářem nenaplňuje nároky, 
kladené na plnohodnotně využitou zahradu mateřské školy. Na druhé straně 
je však jasně patrná snaha pedagogického personálu MŠ o zlepšení využití 
značného potenciálu, který zahrada pro rozvoj dětí má. Součástí denního 
programu je pobyt dětí venku, v zahradě, při kterém probíhají řízené činnosti 
a aktivity zaměřené na seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a okol-
ním prostředím. Důraz je kladen také na pohybové aktivity.

 

1. 2 Podklady a průzkumy

Terénní průzkumy: 
V rámci terénních průzkumů byla provedena inventarizace stávajících dřevin. 
Dále bylo provedeno posouzení stavu technických prvků i posouzení stavu 
a rozmanitosti herních prvků a povrchů.

Jednání se zainteresovanými subjekty:
• paní ředitelka Martina Čermáková 
• pedagogický personál MŠ

Výkresy v papírové podobě: 

• geodetické zaměření pozemku: Areál MŠ Mnichovice - polohopis a výškopis, 

Ing. Pleticha, Ing. Šašek; 2017
Chybí informace o existenci stávajících inženýrských sítí v řešeném území; 
jejich vytyčení bude třeba zajistit před započetím realizace!

Internetové zdroje:

• katastrální mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

• ortofotomapa (https://mapy.cz/)

• www mateřské školky: http://skolka.mnichovice.info/

• www obce: http://www.mnichovice.info/

• územní plán města Mnichovice: http://www.mnichovice.info/index.php/

uzemni-plan/14-uzemni-plan/28-uzemni-plan

2. ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI PROJEKTU, NÁVAZNOST NA ÚZEMNÍ PLÁN

Areál MŠ leží na jihozápadním okraji historiského jádra města Mnichovice. 
Na jihu ho vymezuje ulice Tyršova, na severu sousedí s lesním pozemkem, 
navázaným na motlitebnu Husova sboru, na východě a na západě pak se sou-
kromými pozemky s rodinnými domy. 

Hlavní část zahrady MŠ je v územmím plánu vyznačena jako plocha sportovně 
rekreačního areálu / hřišť, plocha zeleně v okolí budovy MŠ jako ochranná 
zeleň. V bezprostředním okolí MŠ se dle platného ÚP nechystají žádné změny 
využití pozemků.

Budova MŠ se nachází v severní části pozemku, hlavní vchod vede z polouza-
vřeného atria na jihu. MŠ byla vystavěna a kolaudována v roce 1980 a od té 
doby prošla několika stavebními úpravami. Jednou z posledních stavebních 
úprav byla přístavba objektu obdélného půdorysu k severovýchodní fasá-
dě stávající MŠ v roce 2015, která navýšila kapacitu školky o 28 dětí. Jedná 
se o dvoupodlažní dřevostavbu s pultovou střechou a atikou, která má být 
v následujících letech rozšířena o další nadzemní podlaží. 

Během jara a léta 2017 proběhla rekonstrukce fasády objektu MŠ spojená 
se zateplením a úpravou okapových chodníků.
3. VÝCHOZÍ STAV

3.1 Prostorová analýza, současné využití pozemku
Zahrada mateřské školy má nepravidelný obdélný půdorys. Zhruba třetinu 
pozemku zabírá budova MŠ a na ni navázané zpevněné plochy: přístupová 
cesta vede k hlavnímu vchodu do školky a provozní cesta kopíruje západní 
hranici pozemku a ústí na zpevněnou manipulační plochu u budovy MŠ. OběObě 
cesty jsou asfaltové a navazují na přilehlou ulici Tyršova. 

Provozní cesta a manipulační prostor slouží k rozvážení obědů, jako nástupní 
plocha hasičů i jako parkovací plocha pro personál MŠ. 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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Budova mateřské školy je dvoupatrová, po celém obvodu je lemována oka-
povým chodníkem z čtvercové betonové dlažby o š. cca 900 mm. 

Hlavní část zahrady se rozkládá na jih od budovy MŠ a je využívána 4 třídami 
starších dětí (4-6 let). Jedná se o převážně rovinatý pozemek, který vytváří 
jakousi plošinu ve svahu stoupajícím od východu na západ. Zhruba ve svéhruba ve své 
polovině je zahrada v severojižním směru protnuta výše zmiňovanou cca 4 m 
širokou hlavní přístupovou cestou. 

Další tři, podstatně menší části zahrady, jsou navázány na východní, severní 
a západní fasádu budovy MŠ.
Podlouhlá travnatá plocha na západ od budovy navazuje z jihu na hlavní část 
zahrady. Nachází se zde provizorní záhony a foliovník pro pěstování s dětmi, 
a také provozní zázemí v podobě stavební buňky a plechového zahradního 
domku, ve kterých je uskladněno zahradní náčiní. Součástí prostoru je nově 
rekonstruovaná terasa, na kterou ústí jeden z bočních vchodů do budovy MŠ. 

Na úzkém pozemku na sever od budovy MŠ a na terénní vyvýšenině na západ 
od ní se nacházejí dva samostatné prostory pro hru mladších dětí (2-3 let). Oba 
prostory jsou prakticky zcela odděleny od hlavní, jižní části zahrady i od sebe 
navzájem. Propojeny jsou úzkým chodníkem vedoucím podél severní fasády 
domu. 

Součástí plochy na severu je terasa z dřevoplastu na kterou ústí vchod do jed-
né z učeben. Prostor na západě je vůči terénní hraně prudkého svahu vymezen 
provizorním dřevěným oplocením - zčásti původním, zčásti nově realizovaným 
v rámci posledních stavebních úprav. Na vstup do budovy školy je plocha napo-
jena pomocí dosluhujícího dřevěného schodiště. 

3.2 Terén
Hlavní část zahrady leží převážně v rovině, výrazné svahy se nacházejí pouze 
v obvodových částech pozemku: Na východě terén prudce klesá k sousedním 
parcelám, na jihu a na západě naopak terén z úrovně školní zahrady stoupá 
na úroveň přilehlé Tyršovy ulice a na ní napojené provozní cesty, která kopíruje 
severní hranici pozemku až k budově MŠ. 
Prudký svah se nachází také mezi budovou MŠ a plochou určenou pro ven-
kovní pobyt mladších dětí. Svah je zde zčásti zatravněn a využíván k sáňkování, 
z většiny byl ale v nedávné době osazen půdopokryvnými keři (třezalka, 
skalník, korunatka). Přístup na plochu zajišťuje dosluhující dřevěné schodiště, 
bezpečnost dětí při pohybu nad prudkým svahem zase dřevěný plůtek vedoucí 
po jeho hraně. 

Menší prudký svah kopíruje také hranici pozemku na severu. Zde se terén 
z travnaté plochy zvedá k přilehlému lesnímu pozemku.

3.3 Inventarizace zeleně
Zahrada se pyšní řadou velmi hodnotných vzrostlých stromů, především lip 
na západě a jihozápadě pozemku a dubů a jednoho javoru v jeho severovzá-
padní části. 

Podél jihovýchodní a východní hranice pozemku se nacházejí dvě řady vz-
rostlých tújí a několik stříbrných smrků pichlavých (Picea pungens ‘Argentea’). 
Ačkoliv se ze sadovnického hlediska nejedná o příliš hodnotné dřeviny, plní zde 
svůj účel coby optická a hluková izolace a navíc také zčásti fungují jako herní 
úkryty pro děti. Dva smrky pichlavé se nacházejí také u vstupního atria budovy 
školy.

Smrky jsou obecně stromy pro městské prostředí nevhodné. Vyznačují 
se mělkým kořenovým systémem a hrozí proto jejich vyvrácení. Především 
v blízkosti budov je třeba jejich zdravotní stav a stabilitu pravidelně kontrolo-
vat.
 
Při severní hranici pozemku, na kraji přilehlého lesa, se nachází tři vzrostlé 
modříny a jedna třešeň. Ve východní části parcely rostou jasany, v jihovýchod-
ním rohu se nacházejí dvě vzrostlé douglasky tisolisté. 

Výskyt stromů je omezen na okrajové partie pozemku, takže hlavní rozlehlá 
část zahrady na jihu působí hole a je vystavena přímému slunečnímu záření. 

Také keřové porosty se nacházejí takřka výhradně podél oplocení nebo 
ve svahových partiích na západě. Jedná se o běžně se vyskytující okrasné 
dřeviny jako např. tavolník, pustoryl a trojpuk, které děti rády využívají ke hrám 
jako doupata. Většina keřů je již značně přestárlá a vyžaduje radikální zmlazení 
a dosadbu, popřípadě celkovou výměnu. 

Ve vstupním atriu školy a v jeho blízkosti se nachází dva sloupovité jalovce 
a kónický smrček, které nejsou ze sadovnického ani estetického hlediska nijak 
hodnotné.  

Veškeré stávající vzrostlé stromy je třeba podrobit důkladné arboristické 
prohlídce a případně odborně ošetřit. Především bříza a duby v severozápadní 
části pozemku mají neošetřená poranění na kmeni, způsobená nedávnou 
stavební činností na pozemku. 

3.4 Inventarizace technických prvků, mobiliáře a herních prvků 
Pozemek je zasíťován rozvodem elektřiny, sdělovacího vedení, vody i kanaliza-
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obr. 1. Poloha areálu MŠ v rámci města Mnichovice. obr. 2. Areál MŠ Mnichovice. obr. 3. Výřez územního plánu města Mnichovice: okolí areálu MŠ. 
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ce. Podklady k vedení sítí na pozemku nejsou k dispozici, proto bude přesné 
vytyčení sítí před započetím realizace nezbytné!

Z vybavení se na zahradě nachází dřevěný šestiboký altán, malý altán čtver-
cového půdorysu, dvě větší a tři menší pískoviště, dřevěné šestiboké pódium 
na poklopu stávající studny a řada náhodně rozmístěných mobilních laviček. 

V polouzavřeném vstupním atriu u hlavního vstupu do budovy se nachází 
několik mobilních nádob s okrasnými rostlinami. Na západ od budovy je umís-
těn foliovník, několik provizorních dřevěných záhonů pro pěstování s dětmi 
a úložné prostory na zahradnické náčiní v podobě stavební buňky a plechové-
ho venkovního skladu.

Z herních prvků se na zahradě nachází několik houpaček (vahadlové, závěsné 
i pružinové), tři skluzavky, herní domek a několik prolézaček. Jednotlivé prvky 
mají různou kvalitu, řemeslné provedení i stáří a jsou v prostoru zahrady roz-
místěny nahodile, bez jasné koncepce.

Bližší specifikace stávajících herních prvků a vybavení zahrady vč. jejich fotodo-
kumentace je na následujících stranách.

Obecně lze současné herní možnosti na pozemku MŠ hodnotit jako nedosta-
tečné. Herní prvky nenabízejí škálu aktivit, která je pro děti v předškolním věku 
doporučována. Škála možných povrchů, též podstatná pro rozvoj dětských akti-
vit, není dodržena. V současné chvíli zahrada MŠ v Mnichovicích nenaplňuje 
potenciál, který může plocha této velikosti dětem nabídnout.

3.5 Analýzy, kladné a záporné stránky
Na základě terénního průzkumu a komunikace s personálem MŠ byla zpraco-
vána SWOT analýza zahrady, ze které vyplynuly následující poznatky:. 
 
Pozitiva

• velkorysá plocha zahrady

• personál vstřícný k volné hře dětí a k pricipům přírodní zahrady

• značné zastoupení vzrostlých dřevin

• návaznost na les (možnost využití při výchově EVVO)

• využití herního potenciálu vzrostlé zeleně (úkryty pod tújemi a pod stříbrný-

mi smrky)

• propojení/celistvost území

• pěstování s dětmi na zahradě (provizorní záhony, fóliovník)

• skluzavka ve svahu

• funkční herní prvky (záměr přesounout a repasovat / nechat dosloužit 

v závislosti na jejich technickém stavu)

• šestiboký dřevěný altán repasován a umístěn do zahrady v souladu s její 

novou koncepcí

• stávající studna snížena a opatřena dřevěným šestibokým roštem

• již proběhlá rekonstrukce fasády domu se zateplením

Negativa

• nedostatečné zastínění hlavní herní plochy (nedostatek zeleně)

• nekoncepční rozmístění herních prvků

• umístění popelnic u hlavního vstupu do zahrady

• potřeba dořešení atria u hlavního vstupu do budovy

• poškozená zeleň v SZ rohu pozemku (především dubů) v důsledku proběh-

lých stavebních prací (zateplení budovy)

• plánovaná dostavba školky - další stavební činnost na pozemku

• absence dobře dostupného venkovního zázemí s WC

• zahradní náčiní skladováno ve dvou nevzhledných objektech umístěných 

bezkoncepčně v zahradě

Potenciály (do budoucna)

• postupný rozvoj zahrady dle studie (vizuální jednota zahrady)

• vznik diferencovaného, inspirativního prostředí s množstvím herních zákoutí

• dostatek prostoru pro ekovýchovu, učení venku

Ohrožení (do budoucna)

• roztříštěnost zahrady plynoucí z bezkoncepčního nákupu herních prvků růz-

ného provedení (materiál, barevnost, styl) a jejich nerozmyšleného umístění

• nekvalitní materiály / provedení - nízká životnost

• nedostatčná údržba zahrady a z ní plynoucí znehodnocení vstupních výdajů

• poškození již zrealizovaných částí zahrady stavební činností

4.NÁVRH ŘEŠENÍ

4.1 Východiska studie
Cílem studie rekonstrukce zahrady MŠ Mnichovice je vytvořit zah-
radu umožňující širokou škálu aktivit. Měla by se stát venkovní učebnou, 
tělocvičnou, hernou, odpočívárnou i obytným místem. Měla by umožnit 
a zajistit maximální využití potenciálu, který školní pozemek má pro zdravý 
a všestranný rozvoj dětí. 
Nezastupitelnou úlohou zahrad předškolních zařízení je v dnešní době zajištění 
kontaktu dětí s přírodním prostředím a budování zdravého vztahu k němu.

Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který 
kromě tradičních herních možností, umožňuje i variabilní využití pro volnou, 
kreativní hru a zkušenostní učení. Návrh s tímto počítá a v zahradě se nacházejí 
místa s edukativním potenciálem i místa pro rozvíjení volné hry. 
Správně koncipovaná školní zahrada umožňuje dětem být za příznivého počasí 
venku, a to po většinu času stráveného v zařízení MŠ. Tento trend podporují 
i nejnovější výchovné metody a průzkumy.

Kromě výše uvedených obecných požadavků reflektuje návrh závěry
provedených terénních průzkumů a snaží se o co nejefektivnější využití
potenciálu místa, stávající dispozice a vybavenosti. Do návrhu se samozřejmě 
promítly požadavky, kladené na využití zahrady samotnými pedagogy. 

Během práce na dokumentaci byla studie zahrady konzultována s pedagogick-
ým personálem MŠ a představena a konzultována na otevřeném projednání 
se zájemci z řad rodičů a širší veřejnosti. 

4.2. Požadavky na zahradu MŠ
Následující soupis požadavků vyplynul ze schůzky s personálem MŠ konané 
v budově MŠ 4. 5. 2017 a z dalších doplňujících rozhovorů s paní ředitelkou 
Martinou Čermákovou. 

• rozčelenit hlavní jižní část zahrady tak, aby mohla být využívána zároveň 

čtyřmi třídami starších dětí (4-6 let); třídy budou po zahradě rotovat

• zachovat volnou plochu na běhání

• doplnění keřových skupin - rozčlenění prostoru, přírodní herní prvek

• dosázení vzrůstných stromů do hlavní pobytové části zahrady (zastínění)

• vysázet kousek lesa

• modelace terénu – využití pro hru: tunely, mosty, vyhlídky, bobování

• mlhoviště a další využití vodního živlu jako herní tématiky

• venkovní toalety

• využití barevnosti – např. pomocí kvetoucích rostlin

• pískoviště a herní prvky pro nejmenší

• kompostér, pěstební záhony

• domečky pro pozorování hmyzu, 

• zvukové prvky a hmatová stezka

• případně venkovní amfiteátr pro vystupování dětí

• jíloviště / bahniště

• prostor pro sezení (pergola?)

• vyřešení vstupního atria

• herní stěny, obchůdek, kuchyňka - podpořit hru s volnými prvky a materiály

• různé povrchy cest, rozšíření možnosti jízdy na odrážedlech

• hniliště a experimentální zóna na pozorování motýlů, čmeláků

• možnost využití části přilehlého lesa pro environmentální výchovu / hry

• venkovní učebna (environmentální výchova)

• zapojení šestibokého altánu do zahrady

• vyřešení svažitých partií u provozního vjezdu

• maximální využití stávajících herních prvků

4.3 Kompoziční celky a provozní vztahy prostoru
Studie zahrady nese název “Příští stanice, MŠ Mnichovice!” a odkazuje se tak 
na hlavní motiv zahrady, kterou je železniční trať. Síť drah v podobě rovných 
cest z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s jednotlivými zastávkami,z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s jednotlivými zastávkami, s jednotlivými zastávkami,s jednotlivými zastávkami, 
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coby kruhovými náměstíčky z litého betonu, navazuje na stávající asfaltovékruhovými náměstíčky z litého betonu, navazuje na stávající asfaltovénavazuje na stávající asfaltové 
cesty a člení hlavní část zahrady. Vzniká několik možných okruhů pro běháníVzniká několik možných okruhů pro běhání 
či jednosměrnou jízdu na tříkolkách či odrážedlech; viz obr. č. 4. Předpokládáná 
šířka cestiček je 1 m, průměr náměstíček cca 2-3,5 m.

Trať má celkem 9 zastavení, které jsou pracovně pojmenovány dle přilehlých 
herních prvků / koncepčních celků (viz. dále). Možné je ale jejich alternativní 
označování, např. pomocí barevných kuželů / obrázků se zvířaty atp. a jejich 
variabilní zapojování do dětských her.

Druhým důležitým motivem návrhu je vznik pásu terénních modelací, které 
se táhnou v půlkruhu v jižní části zahrady. Navazují na stávající svah na západě 
od kterého pokračují do středu zahrady na max. výšku 1,5 m (modelace č. 3) 
a směrem na východ sklesávají na výšku 1 m. 

Pro realizaci terénních modelací, bude v maximální možné míře využita zemina 
získaná na pozemku při hloubení základů pro herní a dopadové plochy a pro 
zpevněné povrchy. Hřeben nově navržených modelací, společně s již stávající-
mi svahovými partiemi na jihu a na západě, vytváří v hlavní jižní části zahrady 
miniaturní členitou krajinu, ideální pro hru dětí. 

Stávající svahy i nově navržené terénní modelace jsou osazeny řadou herních 
prvků: tunely, skrýšemi, mostky, skluzavkami, různými balančními prvky 
a vyhlídkami. Zpevnění svahů kolem tunelů a mostků je navrženo z kamenných 
zídek; prudké svahové partie jsou osazeny keři. 

Členěním prostoru pomocí cest, terénních modelací a zeleně lze hlavní část 
zahrady pomyslně rozdělit na 4 plnohodnotné celky, které mohou sloužit 
k venkovnímu pobytu jedntotlivých tříd starších dětí (4-6 let); viz obr. č. 5.
V každém ze 4 celků je umístěno “zázemí” v podobě široké dřevěné lavice 
se stožárem, na který bude možné vysunout vlajku v různých barvách, takže 
děti podle barvy poznají, na jakém stanovišti se ten který den jejich třída 
nachází. 

Lavice budou využívány k sezení, ale i k odkládání oblečení či k distribuci pití. 
V celku navázaném na šestiboký altán bude jako zázemí fungovat šestiboký 
dřevěný rošt na studni. Ten bude zároveň sloužit jako pódium a tedy jakési 
centrum pro pořádání školních setkání, slavností a divadel. Stupně z kulatiny 
a kamenné bloky ve svahu v blízkosti pódia se v době představení změní 
z prvků pro balancování na sedátka hlediště.

Blízký altán, který je zároveň jednou z pomyslných traťových zastávek, bude 
fungovat jako venkovní učebna a v době pořádání různých akcí poslouží jako 
zastřešené zázemí. 

V severovýchodním rohu pozemku je navržena druhá, větší venkovní učebna, 
zaměřená přímo na enviromentální výchovu. Do hmoty stavby je začleněnaDo hmoty stavby je začleněna 
stávající stavební buňka, coby sklad zahradního náčiní a pracovních pomůcek 
dětí. 

stolky v podobě kulatiny a dřevěnými moly. Na pískoviště jsou navázány vodní 
prvky v podobě dřěvěné kádě s korýtky, v jednom případě umístěné ve svahu. 
Káď bude napouštěna vodou z vodovodního řadu pomocí hadice takže bude 
možná kontrola nad množstvím spotřebovávané vody. 

Dvě pískoviště v hlavní části zahrady májí půdorys šestiúhelníku se stěnami 
z betonových prefabrikátů překrytých masívním trámem. Dvě další pískové 
plochy v oddělení pro malé děti a štěrkové herní zóny v jižní části zahrady mají 
kruhový tvar a okraje zhotoveny z akátové kulatiny. 
Všechna pískoviště bude možné zakrývat na míru vyrobenou plachtou. 

Prostory pro hru nejmenšíh dětí (2-3 roky) jsou vybaveny také herní zástěnou 
v podobě kuchyňky, obchodu a „třídírny materiálů”, tedy rámu, jehož jednot-
livé díly jsou vyplněny různými materiály. Všechny tyto prvky umožní dětem 
dále rozvíjet hru s volnými prvky. 

Ve východní části hlavní zahrady vzniká kruhové brouzdaliště. Jedná 
se o mělkou (hl. cca 25 cm) betonovou nádrž vyplněnou valouny a kačírkem. 
Betonové okraje jsou opatřeny půlkruhovým dřevěným molem. Vypouštění 
nádrže bude realizováno mechanicky ovládanou výpustí, ústící do betonového 
koryta, které odvede vodu k nedalekému piskovišti. Také betonové koryto 
bude opatřeno systémem stavidel, takže bude možné v různých jeho částech 
vodu zadržovat a herně využívat. Poblíž pískoviště bude zajištěn přepad 
do drenážního svodu a dále do drenážní jímky. 

Řada prvků v zahradě, především těch navázaných na terénní modelace, 
podporuje fyzickou aktivitu dětí. Samostatným balančním prvkem je opičí 
dráha - akátové kůly s lanovými prvky v hlavní části zahrady, která je šlapáky, 
balančními špalky a mlatovými cestičkami propojena do balančního okruhu 

obr. 5. Zóny v hlavní části zahrady pro čtyři třídy dětí; červeně vyznačena 
“zázemí” jednotlivých zón. 

Vizuálně a možná i prostorově (malou brankou) bude venkovní učebna na-
pojena na sousední les. Zároveň se v její blízkosti nachází zóna na pozorování 
života hmyzu (torzo stromu, hmyzí domky) a pěstební zóna s vyvýšenými 
záhony a kompostem. 

Venkovní zázemí s toaletami je navrženo jako podlouhlá dřevostavba přie navrženo jako podlouhlá dřevostavba při 
východní fasádě MŠ. Navazuje na prostor s vyvýšenými záhony. SoučástíNavazuje na prostor s vyvýšenými záhony. Součástí 
stavby mohou být venkovní úložné prostory pro dětské zahradní náčiní a pro 
odrážedla a tříkolky. Objekt se tak může stát zároveň “depem” železniční tratě. 

V zahradě se nachází několik herních domečků, jejichž podobu bude třeba 
doladit v závislosti na dostupných finančních prostředcích. Může se jednat 
o přenosné plátěné stavby v podobě tee-pee, stavby ze suchého proutí, pe-
vnosti z kulatiny nebo propracované dřevěné herní domky. 

Podopořeno je využití herních úkrytů pod stávajícícmi tújemi a stříbrnými 
smrky na východě území. Prostor kolem kmenů stromů je na dvou místech 
dovybaven několika dřevěnými rošty. 
Dřevěným roštem je opatřen také stávající malý altán v západní části zahrady 
určené pro nejmenší děti. Altán bude zbaven stávajícího nátěru, repasován 
a díky novému roštu poslouží pro hru více dětí zároveň. Počet herních skrýší v 
těchto místech bude dále navýšen o dva malé samostatné herní domky a dvě 
vyhlídky napojené na kmeny stávajících vzrostlých stromů.

V druhém prostoru pro nejmenší děti, na sever od budovy MŠ, budou herní 
srýše realizovány z kulatiny zapuštěné ve svahu. 

V zahradě se nachází několik pískových a štěrkových herních zón pro hru 
s přírodními materiály a dalšími volnými prvky. Zóny jsou vybaveny herními 

obr. 4. Trasy a stanice: přerušovaně = trasy pro odrážedla; tečkovaně = balanční 
stezka; kolečka = náměstíčka z litého betonu (“stanice”)
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procházejícíh celou zahradou; viz obr. č. 4. 

Na pozemku se nacházejí závěsné i vahadlové houpačky, houpačka v podobě 
hnízda i několik pružinových houpadel. 

Kruhová travnatá plocha před budovou školy je určena pro běhání a míčové 
hry.

Prostor vstupního atria MŠ je navržen ke kompletní rekonstrukci. Ponechán 
bude pouze stávající okapový chodník ze čvercové betonové dlažby. Stávající 
asfaltová cesta bude zčásti vybourána a nahrazena pojezdovou betonovou 
dlažbou o větším formátu (cca 80x80x8 cm). Před vstupními dveřmi vznikne 
podesta z dřevoplastu se schody a nájezdní plošinou. 

Prostor bude vybaven lavičkami, stojanem na kola a třemi nižšími stromy 
vsazenými do ochranných mříží. Pozici stromů bude třeba ověřit v závislosti 
na vytyčení inženýrských sítích. 

Od zbývající plochy zahrady je vstupní atrium v návrhu odcloněno okrasnými 
výsadbami nižších keřů s podsadbou trvalek. 

Popis a inspirační listy k navrhovaným prvkům jsou na následujících stranách.

4.4 Terén
Terénní modelace účinně dotváří dětské vnímání prostoru, podporují fyzickou 
aktivitu dětí i herní a edukativní využití zahrady. V návrhu je stávající rovinatý 
pozemek doplněn o pět terénních modelací (očíslovány ve studii) o výškách 
cca 1,2 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,2 m a 1 m nad okolním terénem.

Terén je jemnou terénní modelací upraven také v okolí nově vznikající cestní 
sítě z MZK a v okolí herních pískových a štěrkových ploch tak, aby terén plynule 
navázal na realizované povrchy / prvky. 

4.5 Inženýrské sítě, cestní síť, vstupy, vjezdy, povrchy a oplocení
Nově budou v zahradě realizovány rozvody pitné vody, a to ke třem pítkům 
a k brouzdališti. 

Stávající vstup a vjezd na pozemek jsou zachovány, stejně tak většina 
zpevněných ploch: provozní a hlavní přístupová cesta, manipulační plocha 
u budovy MŠ i okapový chodník z betonové dlažby. Odstraněna bude pouze 
část asfaltové plochy ve vstupním atriu, které je navrženo k celkové rekon-
strukci. U vstupu vznikne po celé délce průčelí budovy podesta z dřevoplastu 
se schody a s nájezdní plošinou a v centrální části plocha z betonové dlažby.

Nově je řešeno oplocení podél hrany svahu který odděluje herní prostor pro 
nejmenší na západě od budovy MŠ. Stávající provizorní dřevěné plůtky jsou 
navrženy k náhradě za jednotný, cca 1 m vysoký, plot z dřevěných hranolů 
a síťoviny. Také stávající dosluhující a nepraktické dřevěné stupně, které propo-
jují herní plochu na západě s budovou MŠ, jsou nahrazeny novým schodištěm 

a dřevěnou plošinou. 

V severním oplocení je navržena nová vstupní branka, která bude sloužit nejen 
pro výpravy dětí za poznáním a dobrodružstvím do přilehlého lesa, ale také 
jako zkratka pro rodiče, kteří vedou a vyzvedávají děti ze školky. 

Nově je na zahradě navržena cestní síť z MZK pro jízdu na tříkolkách 
a odrážedlech. Náměstíčka - zastávky na trasách - jsou tvořeny z litého betonu, 
stejně jako prostor pod popelnicemi v jihozápadním rohu pozemku. 

Na několika místech v zahradě vzniká průchod skrze keřový porost v podobě 
plochých nášlapných kamenů. V několika případech se šlapáky stávají součástí 
balanční stezky, která prochází zahradou. 

5.6 Přesun a odstranění stávajících herních prvků a vybavení
Čtyři prvky jsou v návrhu rekonstrukce zahrady zachovány na svém stávajícím 
místě. Jedná se o dřevěný šestiboký altán a dřevěný šestiboký rošt na krytu 
studny, skluzavku ve svahu v jihozápadním rohu pozemku a malý čtvercový 
altán na západě. 

Ostatní stávající herní prvky budou odstraněny / přesunuty v návaznosti 
na jednotlivé etapy postupné relizace záměru. O jejich dalším využití v zahradě 
rozhodne především jejich technický stav a tedy ekonomičnost jejich případné 
revitalizace..
 
4.7 Navrhovaná zeleň
Pro uplatnění všech přínosů zeleně (mikroklimaticko-hygienické funkce, 
zadržování vody, značný potenciál pro ekovýchovu) je vhodné, aby byla 
v areálu zastoupena v široké a variabilní škále. Na druhé straně je třeba zvážit 
možnosti MŠ týkající se pravidelné údržby zeleně, která je nutná pro její 
dlouhodobé a perspektivní fungování.

Všechny stávající vzrostlé dřeviny jsou navrženy k zachování, až na jeden 
vzrostlý smrk pichlavý, ve vstupním atriu budovy MŠ, který koliduje 
s plánovanými úpravami. Ze stejných důvodů je k vykácení navržen kónický 
smrček a dva sloupivité jalovce tamtéž.
K odstranění jsou navrženy také dva mladé stromky lip, které v jihozápadním 
rohu pozemku vrůstají do koruny sadovnicky hodnotnější vzrostlé lípy.
Návrh počítá s dosadbou cca 40 ks stromů a cca 40 ks vyšších solitérních keřů / 
vícekmenů. Bude se jednat např. o okrasné kultivary ovocných dřevin, samotné 
ovocné dřeviny či méně vzrůstné kultivary domácích dřevin (javorů, lip atp.).

Výrazně je doplněno keřové patro, které dnes na pozemku prakticky chybí 
a které pomůže rozčlenit hlavní část zahrady na jednotlivé herní zóny 
a také zjemní prostory navázané přímo na budovu MŠ.

Výběr sortimentu rostlin bude řešen v navazující prováděcí dokumentaci. Bude 
podmíněn místními stanovištními a klimatickými podmínkami a provozně – es-
tetickými nároky. Důraz musí být kladen na eliminaci rostlin jedovatých, aler-

genních, případně jinak nebezpečných. Z druhového zastoupení lze doporučit 
dřeviny ovocné a druhy, které by kromě svých provozně-estetických vlastnos-
tí měly děti lákat a působit intenzivně na jejich smysly: rostliny se zajímavým 
květenstvím či plodenstvím, barevnou kůrou, apod. Neměly by chybět taxo-
ny s výrazným sezónním efektem (např. podzimním zbarvením listů) nebo 
s výraznou vůní. Navrženy budou přednostně druhy domácí, prioritou může 
být (po dohodě s personálem MŠ) použití jedlých druhů. 

5. ZÁVĚR

Navržená zahrada mateřské školy v Mnichovicích má ambice stát se jednou 
velkou dobrodružnou krajinou, která bude u dětí podporovat pravidelný, 
každodenní kontakt s přírodním prostředím, rozvíjet jejich fyzické i sociál-
ní dovednosti, podporovat jejich fantazii, motivaci k objevování i k tvůrčím 
aktivitám. Jednotlivé herní prostory i zahrada jako celek umožní svým pojetím 
praktikovat environmentální výchovu a zkušenostní učení v nejširší možné 
míře. Doporučeno je aktivní zapojení samotných dětí i jejich rodičů do realiza-
ce a údržby zahrady.

Studie by měla sloužit jako ideový rámec pro celkovou rekonstrukci /renova-
ci a dovybavení zahrady MŠ. Pro realizaci je důležité dodržet jednotnou linii 
herních, technických i dalších prvků v zahradě a řešit prostor jako celek. Jedině 
tímto způsobem je možno plně využít prostorový a funkční potenciál, který 
zahrada nabízí. Návrh pracuje s originálními a atypickými prvky, jejichž použití 
v zahradě bude vyžadovat detailní specifikaci. 
Podmínkou bude také kvalitní řemeslné zpracování prvků, návaznost 
na terénní úpravy a především soulad se závaznými normami pro dětská 
hřiště (ČSN 1176 a ČSN 1177). Pamatovat bude třeba především na dodržení 
předepsané dopadové zóny a dopadové plochy jednotlivých herních prvků 
a sestav.

V následných fázích je nutné další rozpracování studie a jejích jednotlivých 
částí do fáze projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro 
realizaci.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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STÁVAJÍCÍ STAV, NÁVRH OPATŘENÍ

Stávající stromy jsou v maximální možné míře zachovány a využity v návrhu. K odstranění je 
navržen jeden vzrostlý stříbrný smrk, kónický smrk ztepilý a dva mladé stromy lip, které vrůstají 
do stávající vzrostlé lípy. 

Stávající keře budou buď zmlazeny a dosazeny nebo nahrazeny novými výsadbami. Případná 
náhrada keřů bude postupná (dle etapizace realizace) tak, aby nedošlo k plošnému vykácení dřevin 
bez současného dosazení nových exemplářů. 
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Pohled na hlavní část zahrady a na budovu MŠ z přístupové cesty. Plocha slouží pro hru čtyř tříd starších dětí (4-6 let). Asfaltová cesta je využívána pro jízdu na odrážedlech. Herní prvky jsou na zahradě rozmístěny chaoticky.

Pohled do zahrady od budovy MŠ. Hlavní část zahrady je bez zeleně a je vystavena přímému slunečnímu záření. V létě 2017 byl na zahradu postaven dřevěný šestiboký altán. Také byla snížena 
stávající nevzhledná studna a nově překryta dřevěným šestibokým roštem. 

Vstupní atrium u hlavního vchodu do budovy působí  v 
současnosti neutěšeně. 

Dva venkovní sklady na zahradní náčiní a pěstební zóna s provizorními záhony a fóliovníky mezi nimi. 
Vlevo schůdky na terasu. 

Prostor na sever od budovy MŠ slouží pro venkovní pobyt jedné třídy mladších dětí (2-3 roky). Vpravo terasa z dřevoplastu u přístavby z roku 2015.

Západní část zahrady slouží pro pobyt druhé třídy mladších dětí 
(2-3 roky).

Vstup do přístavby MŠ; vlevo svah oddělující 
západní část zahrady pro mladší děti.

Manipulační plocha u budovy MŠ slouží mj. k parkování. Vpravo provozní příjezdová cesta.
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s14 - Houpačka “papoušek” s18 - Altán obdélnýs16 - Domečeks15 - Medvěd s17 - Pískovištěs13 - Herní věž se skluzavkou

s8 - Lavička “pes” s11 - Prolézačka  “autobus”s7 - Prolézačka  “hroch” s10 - Domečeks9 - Pískoviště s12 - Skluzavka ve svahu - nerezová

s6 - Koš na basketbals5 - Prolézačka “pavouk”s4 - Lavička / prolézačkas3 - Houpačka se skluzavkous1 - Vahadlová houpačka “ptáci” s2 - Houpačka “slon”

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH HERNÍCH PRVKŮ
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s33 - Dřevěné pódiums32 - Šestiboký altáns31 - Stavební buňka

s25 - Skluzavka ve svahu - plastová s26 - Rámová houpačka s30 - Dřevěné schodys29 - Zahradní sklads27 - Vláček s28 - Produkční záhony, foliovníky

s21 - Houpadlo s22 - Houpadlo s23 - Pískoviště s24 - Houpadlo s20 - Pískovištěs19 - Pískoviště

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH HERNÍCH PRVKŮ
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PRVEK POPIS

s1

s2 Houpačka “slon”

s3 Houpačka se skluzavkou

s4 Lavička / prolézačka 

s5 Prolézačka “pavouk”

s6 Koš na basketbal kovová stojna s košem na vhazování; kotveno do betonové patky

s7 Prolézačka “hroch”

s8 Lavička “pes”

s9 Pískoviště

s10 Domeček

s11 Prolézačka “autobus”

s12

s13 Herní věž se skluzavkou

s14 Houpačka “papoušek”

s15 Medvěd

s16 Domeček

s17 Pískoviště

Vahadlová houpačka  
“ptáci”

pružinové houpadlo pro dva dl. cca 3 m;
lakovaná dřevěná konstrukce; kovová pružina; kotveno na betonovou patku

rámová houpačka pro dva s dřevěným mostkem a siluetou slona opatřenou chyty na 
lezení; půdorys cca 4,3x1,7 m;
konstrukce ze dřeva; slon zplastove HDPE desky; kotveno na betonové patky; pod 
houpačkou černé pryžové desky

rámová houpačka pro dva s dřevěným mostkem a plastovou skluzavkou; půdorys cca 
4,1x 3,4 m;
konstrukce ze dřeva; kotveno na betonové patky; pod skluzavkou a pod houpačkou 
černé pryžové desky

oboustranná lavička s opěradlem v podobě hrocha o půdorysu cca 1,3x0,6 m;
dřevěná konstrukce HDPE deska

prolézačka v podobě pavouka o půdorysu cca 2x2 m;
kovová konstrukce; plastová roura; HDPE desky, PP lana; kotveno na betonové patky

prolézací tunel v podobě hrocha o půdorysu cca 2,1x0,7 m
plastová roura, HDPE deska; PP síť; kotveno na betonové patky

nízká lavice v podobě psa;
dřevěná konstrukce; barevně lakováno

pískoviště o rozměrech cca 3,5x3,5 m
nízký dřevěný rám vyplněný pískem

herní domeček o půdorysných rozměrech cca 1,2x1,4 m;
lakovaná dřevěná konstrukce; střecha s asfaltovou lepenkou

prolézačka v podobě autobusu: s volantem a sedadly;
lakovaná dřevěná konstrukce

Skluzavka ve svahu – 
nerezová

nerezová skluzavka s dřevěnými schůdky ve svahu; 
kotveno na betonové patky

herní věž se stříškou, dřevěným zábradlím, plastovou skluzavkou a nástupní plošinou 
o půdorysu cca 6,5x2 m;
lakovaná dřevěná konstrukce; kotveno na betonové patky

vahadlová houpačka / kladina na pružině v podobě papouška; dl. cca 3 m;
lakovaná dřevěná konstrukce; kovová pružina; kotveno na betonovou patku

dřevěný medvěd z prken;
lakované dřevo; kotveno na betonovou patku

herní domeček o půdorys.rozměrech cca 1,2x1,4 m; lakováno
lakovaná dřevěná konstrukce; střecha s asfaltovou lepenkou

pískoviště o rozměrech cca 4,1x3,8 m
nízký dřevěný rám vyplněný pískem

PRVEK POPIS

s18 Altán obdélný

s19 Pískoviště

s20 Pískoviště

s21 Houpadlo 

s22 Houpadlo 

s23 Pískoviště

s24 Houpadlo 

s25

s26 Rámová houpačka

s27 Vláček dřevěná konstrukce v podobě vláčku; dl. cca 3,7 m

s28 záhony z dřevěných palet; dva přenosné folióvníky (kovová konstrukce, plastová fólie)

s29 Zahradní sklad 

s30 Dřevěné schody

s31 Stavební buňka

s32 Šestiboký altán dřevěný šestiboký altán o průměru cca 6,5 m; střešní krytina z asfaltové lepenky

s33 Dřevěné pódium dřevěné šestiboké pódium na stávající studni; průměr cca 4,6 m

altán o půdorysu cca 2,4x2,8 m s lavicemi na sezení;
dřevěná lakovaná konstrukce; kotveno na betonové patky

pískoviště o rozměrech cca 2,6x2,6 m
nízký dřevěný rám vyplněný pískem

pískoviště o rozměrech cca 2,6x2,6 m
nízký dřevěný rám vyplněný pískem

pružinové houpadlo pro jednoho
dřevěná konstrukce; kovová pružina; kotveno na betonovou patku

pružinové houpadlo pro čtyři
dřevěná konstrukce; kovová pružina; kotveno na betonovou patku

pískoviště o rozměrech cca 2,2x2,2 m
nízký dřevěný rám vyplněný pískem

pružinové houpadlo pro čtyři
dřevěná konstrukce; kovová pružina; kotveno na betonovou patku

Skluzavka ve svahu – 
plastová

plastová skluzavka usazená ve svahu s dřevěnou plošinou o půdorysu cca 1,2x2 m
kotveno na betonové patky; plošina lakována

rámová houpačka s dřevěnými mostky o půdorysu cca 3,2x1,5;
dřevěná lakovaná konstrukce; kotveno na betonové patky; pod houpačkou černé 
pryžové desky

Produkční záhony, 
foliovníky

plechový typový sklad zelené barvy  - úložný prostor na zahradní náčiní a stroje; 
půdorysné rozměry cca 2,5x3 m

nízké schody ve svahu se zábradlím; půdorys cca 4x1 m;
dřevěná konstrukce

plechová stavební buňka šedé barvy s oknem - úložný prostor na zahradní náčiní a 
stroje; půdorysné rozměry  cca 2,6x5,2 m; 
usazena na betonové desce o rozměrech cca 7,2x3 m

POPIS STÁVAJÍCÍCH HERNÍCH PRVKŮ

Stávající herní prvky zachovávané na svém místě: 
s12 Skluzavka - v návrhu doplněna o dřevěnou nástupní plošinu
s 18 Altán obdélný - repasován; v návrhu doplněn o dřevěný rošt
s32 Šestiboký altán
s33 Dřevěné pódium

Ostatní herní prvky a vybavení zahrady budou přesunuty a repasovány nebo odstraněny v závislosti na svém technickém 
stavu v rámci jednotlivých etap realizace. Umístění přesouvaných prvků bude konzultováno před započetím dané etapy. 
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FINÁLNÍ STUDIE ZAHRADY
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VIZUALIZACE VSTUPNÍHO ATRIA

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

1- vizualizace vstupního atria školky / 2 - okrasná jabloň / 3 - keř muchovníku / 4 -čtvercová betonová  dlažba 80x80 cm / 5 - pítko / 6 - odpadkový koš / 7 - stojany na kola / 8 - lavička s opěradlem / 9 - dřevěné molo s otvorem pro strom / 10 - mříž na stromy
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VIZUALIZACE BROUZDALIŠTĚ S KORÝTKEM

1

2 3

4

6

8

5

7

9

1- vizualizace zahrady s brouzdalištěm, s korýtky na vodu a s dřevěnými moly / 2, 3 - dřevěná mola / 4, 5, 6 - korýtko na vodu vybavené systémem stavidel / 7 - betonový okraj brouzdaliště / 8 - oblázky, výplň brouzdaliště / 9 - oblé balvany
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1. včelí úl

2. tajná skrýš

3. u vyhlídky

5. opičí dráha

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

7. kruhák

4. nora

8. u stadionu

6. v tújích

9. brouzdaliště

10. dobíhací

PŘÍŠTÍ STANICE, MŠ MNICHOVICE! - TRASY A STANICE
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terénní modelace 
s balančními kládami; 
max. v. 1 m

terénní modelace 
s tunelem a se skluza-
vkou; max. v. 1,2 m

vstupní brána a branka terénní modelace 
se širokou skluzavkou 
a vyhlídkou, na vr-
cholu; max. v. 1,5 m

mostek mezi 
terénními 
modelacemi

stávající terénní 
val rozšířen 
do zahrady max. 
v. 1,2 m

dva tunely

KONCEPCE  ZELENĚ A TERÉNNÍCH MODELACÍ

Příklad vhodného sortimentu stromů: 1 - jeřáb / 2 - třešeň / 3- javory / 4 - muchovník / 5 - okrasná jabloň // sortimentu keřů: 6 - motýlí keř / 7 - vrba / 8 - callicarpa / 9 - arónie / 10 - meruzalka

Schéma navrhovaných terénních modelací; pohled od budovy MŠ.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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MATERIÁLY

1 - cesta z mechanicky zpevněného kameniva okrové barvy, 2 - kruhová náměstíčka z litého betonu, 3 - betonová dlažba (80x80  cm) ve vstupním atriu; 4 - koové mříže pro stromy v atriu; ocelová pásovina pro okraje cest z MZK, 6 - zídky z kamenů okrové a šedivé 
barvy; 7 - kačírek  pro herní plochy; 8 - písek do pískovišť; 9 - trámy na okraje pískových ploch; 10 - vizualizace pískové plochy s dřevěnými moly a vodním prvkem;  11 - možné řešení betonového okraje brouzdaliště , popř. také pískových ploch, 12 - dřevěná herní 
mola; 13 - provedení laviček 14- balvany; 15 -ploché nášlapné kameny

1 2

4

3 65

7 8 9

10 13

12

11 14

15
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8 9 10 11

8. rámová houpačka pro dva

9. pružinová houpadla

10. dřevěná plošina na lezení 
ve svahu

11. terénní skluzavka šířka 
1000 mm s nástupní plošinou 
v podobě vyhlídky

5. herní stolky v pískovištích 
a sedátka z kulatiny u stáva-
jícího dřevěného pódia

6. stupně z kulatiny ve svahu

7. vahadlová houpačka

5 5 6 6 7

1. stávající altán

2. stávající dřevěné pódium

3. kameny ve svahu - amfiteátr

4. šlapáky z kulatiny zapuštěné 
do terénu

1 2 43

INSPIRACE K HERNÍM PRVKŮM A VYBAVENÍ ZAHRADY

Čísla odpovídají číslování prvků ve studii. Uvedený obrazový přehled je třeba brát pouze jako inspirační. Přesná specifikace navrhovaných herních prvků a vybavení bude předmětem navazující prováděcí dokumentace.
Zdroj obrázků: vlastní archiv / internet
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20 21 22 23 24

20. terénní skluzavka šířky 
500 mm s nástupní plošinou

21. balanční soustava

22. fotbalové branky

23. káď na vodu s dřevěnými 
korýtky

16 17 18 19

16. úkryt ve svahu

17. skluzavka šířky 500 mm 
s nástupní plošinou - rekon-
strukce a dovybavení stávající 
skluzavky

18. domečky z kulatiny

19. bedničky na materiál

12. tunel v terénní modelaci

13. kamenné zídky u tunelů 
a dřevěných mostků

14. dřevěné mostky mezi terén-
ními modelacemi

15. stupně z dřevěných hranolů

12 13 14 15

INSPIRACE K HERNÍM PRVKŮM A VYBAVENÍ ZAHRADY

Čísla odpovídají číslování prvků ve studii. Uvedený obrazový přehled je třeba brát pouze jako inspirační. Přesná specifikace navrhovaných herních prvků a vybavení bude předmětem navazující prováděcí dokumentace.
Zdroj obrázků: vlastní archiv / internet
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24 25 27 2826

24. káď na vodu s dřevěnými ko-
rýtky ve svahu

25. stojan na kola pro 6 kol

26. stojan na kola pro 10 kol

27. lavička s opěradlem v atriu

28. lavička /molo s otvorem pro 

29 30 31 32 33

29. šestiboká lavička pod stáva-
jícím smrkem

30. lavička / molo (“zázemí”) 
se stožárem a vlaječkou

31. pítko

32. kamenné šlapáky

33. balvany

34 34 35 35

34. dřevěné rošty - na okrajích 
pískovišť, jako herní domky 
pod stávajícícmi stromy

35. tee-pee - textilní / proutěné 
-  možné varianty

INSPIRACE K HERNÍM PRVKŮM A VYBAVENÍ ZAHRADY

Čísla odpovídají číslování prvků ve studii. Uvedený obrazový přehled je třeba brát pouze jako inspirační. Přesná specifikace navrhovaných herních prvků a vybavení bude předmětem navazující prováděcí dokumentace.
Zdroj obrázků: vlastní archiv / internet
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41 42 43 4341

41. terénní skluzavka šířky 
500  mm bez nástupní podesty 
s palisádou z kulatiny

42. nové oplocení s brankou

43. dřevěná zástěna s “kuchyňkou”

3838 39 40

38. torzo stromu

39. houpačka - hnízdo

40. třídírna materiálu

635 36 3735

35. teepee - textilní / proutěné 
-  možné varianty

36. vyvýšené záhony

37. kompost

INSPIRACE K HERNÍM PRVKŮM A VYBAVENÍ ZAHRADY

Čísla odpovídají číslování prvků ve studii. Uvedený obrazový přehled je třeba brát pouze jako inspirační. Přesná specifikace navrhovaných herních prvků a vybavení bude předmětem navazující prováděcí dokumentace.
Zdroj obrázků: vlastní archiv / internet
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51 52 53 53

51. brouzdaliště s korýtkem

52. přístavba venkovního hygien-
ického zázemí

53. venkovní učebna a sklad 
ze zelenou střechou; stávající 
stavební buňka opláštěna 
dřevem a zakomponována 
do stavby

47 47 48 49 49 50

47. herní domek u kmene stromu 
- varianty

48. odpadkový koš

49. dřevěná plošina ve svahu 
se schodištěm

50. klády na terénní modelaci

4544 45 46 46

44. dřevěné herní domky

45. repase stávajícícho altánu 
- stávající altán renovován 
a doplněn dřevěným teras-
ovým roštem

46. vyhlídka s plachtovou stříškou

INSPIRACE K HERNÍM PRVKŮM A VYBAVENÍ ZAHRADY

Čísla odpovídají číslování prvků  ve studii. Uvedený obrazový přehled je třeba brát pouze jako inspirační. Přesná specifikace navrhovaných herních prvků a mobiliáře bude předmětem navazující prováděcí dokumentace.
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PLOCHA JEDN. MNOŽ. POZNÁMKA

A PŘÍPRAVA POZEMKU, BOURACÍ PRÁCE, KÁCENÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

Stromy ks 1

Keře/menší stromky ks 6

m² 1360

BOURACÍ PRÁCE A PŘESUNY STÁVAJÍCÍCH  PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

m² 95

Bude specifikováno v rámci jednotlivých etap realizace

B TERÉNNÍ ÚPRAVY, DRENÁŽE, ROZVOD VODY

m 74,00

Drenážní potrubí m 13,50

Drenážní jímka m³ 4,00

m³ 44,20

m³ 15,6

m³ 25

m³ 3,6

m³ 0

m³ 0

Travní drn (tl. 50 mm) v ploše budoucích 
výsadeb, pískoviště, kačírkoviště, MZK, 
betonových náměstíček, betonové 
dlažby

Odstranění asfaltové plochy před 
vstupem do budovy MŠ

Přesun / odstranění stávajících herních 
prvků a vybavení zahrady

Rozvod vody z vodovodního řadu po 
zahradě

Rozvod vody po pozemku k pítkům a k brouzdališti vč. 
napojení na vodovodní řád v domě 

Oddrenážování brouzdaliště; specifikace v prováděcím 
projektu brouzdaliště

Oddrenážování brouzdaliště; objem odhad cca 4 m³  
specifikace v prováděcím projektu brouzdaliště

Odhad celkového množství potřebné 
zeminy 

Terénní úpravy se týkají:
- celé plochy MŠ Mnichovice
- kvalitní substrát bude použit na rekultivaci trávníkové 
plochy, k novým výsadbám a do vyvýšených záhonů

(viz dokumentace ke studii zahrady a terénním úpravám)

- z toho odhad množství dovezeného 
kvalitního substrátu k nově vysazeným 
dřevinám

- z toho odhad množství dovezeného 
kvalitního substrátu k nově založenému 
trávníku

- z toho odhad množství dovezeného 
kvalitního substrátu k vyvýšeným 
záhonům 

- z toho odhad množství zeminy 
dovezené pro terénní modelace

Terénní modelace č. 1 – výška 1,2m, S= 20m², 
Terénní modelace č. 2 – výška 1,2m, S= 30m²
Terénní modelace č. 3 – výška 1,5 m, S= 55m²
Terénní modelace č. 4 – výška 1,2 m, S= 23m²
Terénní modelace č. 5 – výška 1m, S= 10m²
Veškerá zemina pro ter. modelace bude použita z výkopů 
dopadových ploch, zpevněných ploch a dalších HTU

Odhad celkového množství odvezené 
zeminy po terénních modelací

Veškerá zemina pro terénní modelace bude použita z 
výkopů dopadových ploch, zpevněných ploch a dalších HTU. 
Bude odvezen a skládkován pouze travní drn (Viz. 
odstranění stávající zeleně). 

PLOCHA JEDN. MNOŽ. POZNÁMKA

C ZPEVNĚNÉ PLOCHY

MZK m² 132

Okraje MZK bm 252

Plocha z litého betonu m² 54

Betonová dlažba u vstupu m² 103 Betonová dlažba 80x80x8 cm

D HERNÍ A DOPADOVÉ PLOCHY

Pískoviště m² 83

Kačírková plocha m² 55

bm 46

bm 33

D ZALOŽENÍ ZELENĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Trávník m² 1684

NOVĚ VYSAZOVANÉ ROSTLINY

Stromy ks 40 Do průměru koruny 5m

Keře ks 40

Nízké a půdopokryvné keře ks 3840

MULČOVÁNÍ

Plocha mulčovaných výsadeb m² 978

MZK  okrové barvy
cesty 103 m²; kolem altánu 11 m², kolem vyvýšených 
záhonů 18 m²

Obrubník z ocelové pásoviny se zaoblenou horní hranou (v. 
cca 200 mm) kotven zašpičaťelými plochýni profily /roxory  
po cca 0,8 m
cesty: 220 m; kolem altánu: 22m + podél vyvýšených 
záhonů: 10 m

Betonová náměstíčka S= 40 m², 
Betonový plácek  - stanoviště směsného odpadu S= 14 m²

Písek certifikovaný pro dětská hřiště; mocnost vrstvy 500 
mm

Praný kačírek frakce 4/8 mm; mocnost vrstvy 30 cm; barva 
okrová

Okraje pískovišť a kačírkových ploch z 
akátové kulatiny

Ohraničení ploch akátovou kulatinou o průměru 150 – 350 
mm, v. nad terénem max. 350 mm; pokládka svisle a kolmo, 
vzájemné prokotvení jednotlivých kusů

Okraje pískovišť z betonových tvárnic 
překrytých masívními trámy

Okraje z betonových tvárnic zpevněných roxory; horní 
hrana překryta masivními trámy š. cca 300 mm; celková 
výška okraje pískové plochy: cca 300 mm

Revitalizace trávníku po pojezdu S= 1594 m²
Směs pro trávníky se zvýšenou zátěží- hřišťová univerzální 
směs, výsevek 30 g/m², 
V terénních modelací (uměle vytvořených kopečků) 
pokladka travních koberců S= 90 m²

Mulč v záhonech S = 960 m²
Mulč pro tvorbu zálivkové mísy ke stromu (strom/1m² 
borky) S = 18 m²
Materiál: jemně drcená kvalitní borka ve vrstvě o mocnosti 
100 mm

VÝKAZ VÝMĚR

pozn.: Výkaz výměr byl zhotoven na základě studie. Zpřesnění uvedených údajů i bižší specifikace prvků bude 
předmětem navazující prováděcí dokumentace.
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PLOCHA JEDN. MNOŽ. POZNÁMKA

D

1 Altán ks 1,0 Stávající atlán

2 Dřevěné pódium ks 1,0 Stávající pódium na krytu studny

3 Kameny ve svahu – amfiteátr m² 6,5

4 Šlapáky z kulatiny v úrovni terénu ks 25,0

5 ks 60,0

6 Stupně z kulatiny ve svahu m² 12,5

7 Vahadlová houpačka ks 2,0 Materiál dřevo, kov; specifikace v prováděcí dokumentaci

8 Rámová houpačka pro dva ks 2,0 Materiál dřevo, kov; specifikace v prováděcí dokumentaci

9 Pružinová houpadla ks 6,0 Materiál dřevo, kov; specifikace v prováděcí dokumentaci

10 Dřevěná plošina na lezení ve svahu ks 1,0

11 ks 1,0

12 Tunel v terénní modelaci ks 3,0

13 m³ 28,5

14 ks 2,0

15 Stupně z dřevěných hranolů ks 46,0

16 Úkryt ve svahu ks 2,0

17 ks 1,0

HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ 
Specifikace jednotlivých prvků bude upřesněna v prováděcí dokumentaci

Kamenné kvádry o rozměrech min 600x400x400 mm; 
materiál: světle šedý kámen (lokální zdroj) usazen ve 
štěrkovém loži

Šlapáky z kulatiny v úrovni terénu; akátová kulatina d= 150-
350 mm uložena ve štěrkovém loži; horní hrana kulatiny v 
úrovni terénu

Herní stolky v pískovištích a sedátka z 
kulatiny u dřevěného pódia

Akátová kulatina d= 150-650 mm, v. nad terénem 150-450 
mm; uložena ve štěrkovém loži

Akátová kulatina d= 150-350 mm, podélně i svisle uložená 
do terénu do štěrkového lože; v. nad terénem max. 350 
mm; kulatina vzájemně prokotvena dle potřeby (stabilita)

Plošina z akátového dřeva o rozměrech cca 1000 x 3500 
mm, součástí plošiny lano na lezení

Terénní skluzavka šířky 1000 mm s 
nástupní plošinou v podobě vyhlídky

Nerezová skluzavka: dl. cca 3000 mm, nástupní výška 1500 
mm
plošina (vyhlídka) z akátu o půdorysu cca 1500 x 1500 mm

Betonová skruž o d= 800 mm; dl. cca 1500 mm prochází 
skrze terénní modelaci, horní hrana tunelu zajištěna 
bariérou proti pádu (akátové sloupky +  polypropylenová síť 
 bílé nebo béžové barvy), opěrné zídky kolem ústí tunelu ze 
světle šedého kamene (lokální zdroj), viz č. 13

Kamenné zídky u tunelů a dřevěných 
mostků

Ručně skládané opěrné zídky z lomového kamene (světle 
šedý kámen, lokální zdroj) vymezující průchod pod mostky a 
ostění tunelů a úkrytů v terénních modelacích; založeny do 
betonového základu v nezámrzné hloubce, dl. 28,5 bm, 
výška 0,5 – 1,5 m

Dřevěné mostky mezi terénními 
modelacemi

Mostky z akátového dřeva; nepohyblivé o rozměrech cca 
1200 x 3000 mm, zábradlí z polypropylenové sítě bílé nebo 
béžové barvy, opěrné zídky ze světle šedého kamene 
(lokální zdroj), viz č. 13

Akátové hranoly dl. cca 500 – 1200; š. cca 300 mm, tl. cca 
100 mm; uloženy do štěrkového lože; kotveny do 
betonových patek

Dvě betonové skruže usazené ve svahu jako herní domky, 
průměr cca 1000 mm, hl. cca 800 mm, kolem ústí úkrytů  
opěrné zídky ze světle šedého kamene (lokální zdroj), viz č. 
13

Skluzavka šířky 500 mm s nástupní 
plošinou

Repase stávající skluzavky a její doplnění o dřevěnou 
nástupní plošinu cca 1000 x 1000 mm

PLOCHA JEDN. MNOŽ. POZNÁMKA

18 Domečky z kulatiny ks 5,0

19 Bedničky na materiál ks 6,0

20 ks 1,0

21 Balanční soustava ks 1,0

22 Fotbalové branky ks 2,0

23 Káď na vodu s dřevěnými korýtky ks 3,0

24 ks 1,0

25 Stojan na kola pro 6 kol ks 1,0 Kovový stojan na kola šedé barvy v nerezavějící úpravě

26 Stojan na kola pro 10 kol 1,0 Kovový stojan na kola šedé barvy v nerezavějící úpravě

27 Lavička s opěradlem v atriu ks 2,0

28 ks 1,0

29 Šestiboká lavička pod stávajícím smrkem ks 1,0

30 Lavička / molo se stožárem a vlaječkou ks 3,0

31 Pítko ks 3

32 Kamenné šlapáky ks 11,0

33 Balvany 5,0

34 Dřevěné rošty m² 29,5

35 Teepee ks 3,0 r= 1000 m, plachtovina na konstrukci kov/dřevo

Kruhové a půlkruhové herní domky (pevnosti) o vnějším d 
cca 1800 mm z akátové, vzájemně prokotvené kulatiny o 
různých průměrech a délkách; max. výška nad terénem 
1000 mm; usezeny ve štěrkovém loži

Dřevěné bedničky cca 800 x 400 x 500 mm na materiál a 
volné prvky ke hře; usazeny na štěrkovém loži

Terénní skluzavka šířky 500 mm s 
nástupní plošinou

Nerezová skluzavka š. 500 mm, dl. cca 2500 mm, nástupní 
výška cca 1200 mm; nástupní plošina z akátového dřeva o 
rozměrech cca 800 x 800 mm

Stojny z akátového dřeva; balanční prvky z polypropylenové 
sítě bílé nebo béžové barvy; kovově kotvící a spojovací 
prvky v nerezavějící úpravě

Přenosné branky určené pro děti předškolního věku, 
vylehčený materiál (plast / hliník)

Vodní prvek v podobě dřevěné kádě o průměru cca 600 mm 
s uzavíratelným víkem, napouštěcím otvorem a ventilem, 
káď bude možné napustit hadicí z vodovodního řádu, 
součástí jedno pevně ukotvené dřevěné korýtko a dvě 
mobilní dřevěná korýtka; délka korýtek cca 600 - 1000 mm

Káď na vodu s dřevěnými korýtky ve 
svahu

Vodní prvek v podobě dřevěné kádě o průměru cca 600 mm 
s uzavíratelným víkem, napouštěcím otvorem a ventilem, 
káď bude možné napustit hadicí z vodovodního řádu, 
součástí soustava 3 korýtek (dl. cca 600 - 1000 mm) 
ukotvených ve svahu  a jedna mělká kruhová nádrž o d cca 
0,6 m

Lavička o rozměrech cca 1800 x 650 mm; v. sedáku cca 400 
mm, v. opěradla cca 800 mm; materiál: dřevo/kov

Lavička / molo s otvorem pro strom v 
atriu

Rozměry cca 1400 x 2500 mm; v. cca 400 mm; materiál: 
dřevo/kov

Vnější průměr 2000 mm; délka strany 1000 mm; v. cca 400 
mm; materiál: dřevo/kov

Rozměry cca 1000 x 2500 mm; v. cca 350 mm; materiál: 
dřevo/kov

Materiál: dřevo/kov; Jednoduché ovládaní, určeno pro 
školky, h=500 mm; vč. výpustního ventilu a oddrenážování

Ploché světle šedé kámeny (lokální zdroj); rozměr cca 
500x300x60 mm; uloženy do štěrkového lože

Světle šedý kámen (lokální zdroj); rozměr cca 600x800x400 
mm; uloženy do štěrkového lože

Rošty z akátového dřeva (rozměry dle půdorysu ve studii); 
usazeny do písku / štěrkového lože
Mola v zahradě S celkem = 16m²
Mola pod stromy (domečky) S celkem = 13,5m²

SEZNAM A POPIS NAVRHOVANÝCH HERNÍCH PRVKŮ A  VYBAVENÍ ZAHRADY

pozn.: Přehled prvků byl zhotoven na základě studie. Zpřesnění uvedených údajů i bižší specifikace prvků bude 
předmětem navazující prováděcí dokumentace.
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PLOCHA JEDN. MNOŽ. POZNÁMKA

36 Vyvýšené záhony ks 6,0

37 Kompost ks 2,0

38 Torzo stromu ks 1,0

39 Houpačka – hnízdo ks 1,0

40 Třídírna materiálu ks 2,0

41 ks 1,0

42 Nové oplocení  s brankou bm 45,5

43 Dřevěná zástěna u „kuchyňky“ bm 5

44 Dřevěné herní domky ks 3,0

45 Repase stávajícího altánu ks 1,0

46 Vyhlídka s plachtovou stříškou ks 1,0

47 Herní domek u kmene stromu ks 1,0

48 Odpadkový koš ks 3

49 Dřevěná plošina ve svahu se schodištěm kpl 1,0

50 Klády na terénní modelaci ks 2,0

51 Brouzdaliště s korýtkem ks 1,0

52 ks 1,0

53 ks 1,0

Rám z akátových fošen; rozměry cca 1500x800, v. 300 mm; 
vyplněn kvalitním substrátem v mocnosti 250 mm

Rozebíratelný rám z akátových fošen; rozměry cca 1200 x 
1200 x 300 mm

Rozměry cca 3000–5000 mm, v. nad terénem max. 550 mm; 
usazen ve štěrkovém loži; kotven dle potřeby (stabilita)

Materiál dřevo/ plast / kov; specifikace v prováděcí 
dokumentaci

Rám z akátových hranolů; rozměry třídírny cca 3300 mm x 
600 mm; výplň jednotlivých polí přírodními materiály a 
herními prvky zajistí MŠ

Terénní skluzavka šířky 500 mm bez 
nástupní podesty s palisádou z kulatiny

Nerezová skluzavka dl. cca 2500 mm, nástupní výška cca 
1200 mm; palisáda z akátové kulatiny o různých průměrech; 
v. nad terénem max. 600 mm

Akátové sloupky; výplň z polypropylénové sítě; branka 1 ks; 
v. cca 1000 m

Zástěna ve tvaru L, dl. 3000 mm/ zalomení 2000 mm, v. cca 
1500 mm; materiál dřevo-kov

Domky z akátového dřeva cca 1000 x 1000 mm se sedlovou 
střechou; v cca 500 mm

Repase stávajícího altánu + doplnění mola z akátu mezi 
stojny altánu 

Zvýšená plošina z akátového dřeva cca 1 m nad zemí 
opatřeno žebříkem, zábradlím a stříškou z plachtoviny, 
půdorysné rozměry cca 1500 x 1500 mm 

Molo z akátového dřeva o rozměrech cca 1300 x 2100 mm 
ve výšce cca 600 m nad zemí na dřevěných kůlech s 
dřevěnými stupni; opatřeno zábradlím

Materiál: dřevo – kov, ladit do stejného stylu jako ostatní 
mobiliář

Plošina z akátového dřeva o rozměrech cca 4000 x 500 mm, 
Betonové schodiště o cca 10 stupních, převýšení 1500 mm 

Akátová kulatina d cca 250-300 mm; dl. cca 2- 3 m, zčásti 
uložena do štěrkového lože a dle potřeby kotvena (stabilita)

Brouzdaliště v podobě mělké (cca 200 mm) kruhové 
betonové nádrže s valouny bude možné napustit vodou z 
vodovodního řadu; výtok brouzdaliště bude napojen na 
vinuté korytko z betonu / dlažebních kostek, koryto bude 
opatřeno řadou stavidel a bude končit u blízké pískové 
plochy; oddrenážováno bude do přilehlé zeleně

Přístavba venkovního hygienického 
zázemí

Půdorysné rozměry cca 2500 x 6000 mm; hygienické zázemí 
+ venkovní úložný prostor; možnost zelené střechy

Venkovní učebna a sklad se zelenou 
střechou

Půdorysné rozměry 5300 x 7000 mm;  stávající stavební 
buňka přesunuta a zahrnuta do hmoty venkovní učebny a 
dále využívána jako sklad zahradního náčiní + učebních 
pomůcek; možnost zelené střechy

SEZNAM A POPIS NAVRHOVANÝCH HERNÍCH PRVKŮ A  VYBAVENÍ ZAHRADY

pozn.: Přehled prvků byl zhotoven na základě studie. Zpřesnění uvedených údajů i bižší specifikace prvků bude 
předmětem navazující prováděcí dokumentace.


