Dětské hřiště Hlásná Třebaň – pozemky: 378, 379, 377/4
Ing. arch. Zuzana Kučerová, 07/2019

Současná situace
Pozemek určený pro zbudování dětského hřiště se nachází mezi ulicí Na Zahrádkách a břehem řeky Berounky. Jedná se o dlouhý
úzký pás mezi dvěma parcelami zastavěnými rodinnými domy. Šířka pozemku je přibližně 14 metrů a délka 80 metrů. Oba přilehlé
domy jsou umístěny v přední části u ulice a zadní část pozemku je využívána jako zahrada, od pozemku jsou odděleny plotem z
pletiva
Podél plotu domu č. 110 vede cesta pro pěší spojující s ulici s pěšinou u řeky. Úzká pěšina podél řeky propojuje chaty s třebáňskou lávkou. Břeh slouží jako přístavní místo pro loďky a kanoe.
Pozemek je zatravněn a nachází se na něm náletová zeleň – několik keřů a menších stromků. Jediný malý vysazený stromek se
nachází přibližně uprostřed pozemku. U řeky je umístěn odpadkový koš. Od ulice je pozemek oddělen starým zrezivělým plotem.

Návrh
Požadavky:
- Umístění prvků dětského hřiště – pískoviště, posezení, prvky pro větší děti (prolézačka/skluzavka do cca 80 tis. Kč) – umístění do
zadní části pozemku, aby nerušila okolní domy.
- Umístění workoutového hřiště pro dospělé (typ RVL13, cca 8x5 m)
- Osázení zelení – vytvoření stínu, odhlučnění pro okolní domy
- Plot s vrátky u řeky – zachování přístupu k řece
- Zachování cesty od ulice k řece s možností průjezdu vozidla
- Částečný vznik svépomocí
Jako příprava pozemku by mělo proběhnout odstranění původního vybavení a náletové zeleně. To znamená vykácení keřů, odstranění starého odpadkového koše a plotu u ulice.
Pro přístup vozidla směrem k řece je třeba zachovat průjezdný profil min. 2,5 metru plus odstup od nového živého plotu minimálně
0,5 metru. V průjezdním profilu bude zachována cesta pro pěší, která bude v šíři 1 metru nově vysypána štěrkem.
Pro vizuální oddělení hřiště od okolních zahrad bude využit živý plot. Podél obou stávajících plotů bude zřízen druhý plot z pletiva,
který bude sloužit jako základ pro pnoucí rostliny (doporučeno: psí víno). Použitím popínavých rostlin se oproti plotovým dřevinám
výražně sníží tloušťka plotu na již tak úzkém pozemku. Popínavé rostliny nevyžadují celoroční údržbu tak jako plotové dřeviny. U
řeky bude zřízen plot ze stejného pletivového plotu s brankou navazující na štěrkovou cestu.
Nová výsadba stromů bude situována do linie podél pěší cesty k řece. Mezi alejí a živým plotem vznikne jasně určený prostor pro
budoucí rozvoj herních prvků. Hřiště bude situováno do středu pozemku, do místa nejvíce vzdáleného od okolních domů. Linie
stromů navíc pomohou ztlumit hluk vycházející z hřiště.
Lavičky budou umístěny podél živého plotu. Poloha zády z živému plotu je příjemná a poskytne dobrý rozhled po okolí.
Po dohodě s obyvateli okolních domů a rodiči dětí, bylo rozhodnuto o umístění hřiště v zadní části u řeky. Budou prvky hřiště
umísťovány postupně směrem od řeky k ulici, jak se bude hřiště rozrůstat. Kolem pískoviště bude zřízeno nízké oplocení, které
zabrání pohybu zvířat v pískovišti. Přesný způsob oplocení bude určen po upřesnění vzhledu pískoviště.
Vhodným tématem pro hřiště by mohla být řeka a život v ní a na ní. Tedy námořnická a rybářská tematika. Pro návrh konkrétních
prvků doporučuji oslovit některé ze sochařů, kteří se návrhem prvků profesionálně zabývají. Hřiště tam získá originální podobu,
bude možné regulovat cenu prvků a částečně stavbu provádět svépomocí.
K oslovení doporučuji:
Strašné dítě (sochařky Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., MgA Helena Poláková, Mgr.A. Lucie Nepasická - http://www.strasnedite.cz/) Hřiště, zahrady a umělecké prvky značky Strašné dítě /Enfant Terrible/ jsou založeny na přesvědčení, že každé místo, stejně
jako každý kolektiv lidí, má specifického ducha, specifické potřeby a zaslouží si také specifický citlivý přístup při tvorbě. Hřiště
vytváříme od roku 1998. Všechna naše díla procházejí certifikací a odpovídají příslušným normám.
 gr.A. Lukáš Gavlovský (http://www.gavlovsky.cz/index.html) Nyní se zabývám především realizací prostorových děl ve volné
M
i urbanizované krajině. Světy ukryté v přírodních materiálech, nejčastěji kamenech a dřevě, jsou tématem i základní surovinou pro
tvorbu soch, atypických dětských hřišť, řešení detailů soukromých zahrad, či svérázného mobiliáře parků.
 řiště Rej Her (https://www.hristerejher.cz/) Baví nás tvořit originální a bezpečná hřiště, která přinášejí radost ze hry uživatelům
H
všech věkových kategorií.
Hřiště.cz (http://www.hriste.cz/) Chceme dětem nabídnout bezpečné a kreativní prostředí pro hru. Chceme pro děti budovat
místa – bezpečná dětská hřiště, kde se mohou společně potkávat a komunikovat, společně poznávat svět a rozvíjet se. Chceme,
aby se hra jako tvůrčí proces, poznávací a výchovný prostředek stala běžnou součástí jejich života. Chceme podporovat sociální i
fyzický rozvoj dětí jako předpoklad k jejich budoucímu aktivnímu přístupu k životu.
Vrbičky (http://vrbicky.net/) V západní Evropě a Americe jsou vrbové stavby již dlouhou dobu velice oblíbenými prvky zahrad,
parků a dětských hřišť, ale také moderním a působivým doplňkem exteriérů a interiérů budov.
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ulice Na Zahrádkách

průjezdný pruh pro vozidla (šíře 2,5 m)

štěrková cesta pro pěší (šíře 1 m)

zeleň
Alej stromů podél cesty k řece
ztlumí hluk z dětského hřiště a
pevně určí osu pro budování
herních prvků.
Zelený plot z pletiva a popínavé
rosliny vizuálně oddělí hřiště od
okolních domů. Navíc nevyžaduje celoroční úpravu jako plotové
dřeviny.

herní prvky
Prvky budou řazeny za sebe od
řeky směrem k ulici mezi alej
stromů a zelený plot.

lavičky
Poloha ve stínu stromů se zády krytými plotem poskytuje dobrý přehled.

oplocení pískoviště

branka k řece
stávající cesta podél vody

molo / přístaviště / plovárna

řeka Berounka

