
Semínova Lhota, návrh dětského hřiště                                                                                Zpracoval pro ZO Ing. V. Lhoták                                                   

- dětské hřiště je doporučeno umístit do rohu pozemku u zbrojnice k lavičce podélně – kolmo - do „L se silnicí, cca modře vyznačené prostory,         dne 15. 1. 2020. 

- umístění jednotlivých prvků u SESTAVY Č.1 - jejich „návaznost“ z pohledu konstrukce, využití pro hraní… se doladí dle doporučení výrobce, 

- volný prostor u zbrojnice umožňuje další rozvoj sportovní, společenské… činnosti, např. naznačené hřiště na volejbal/nohejbal atd.                

- cenový rozdíl obou variant třeba srovnávat dle toho, jaké prvky obsahují, cena celkem není známa, neboť 2 položky nejsou v ceníku.        měřítko 6/12/18 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



SESTAVA Č. 1 VÝHODY: jednotlivé prvky mají variabilitu rozmístění (jak/kde/co umístit dle doporučení výrobce), prvky mají nižší výšku (skluzavka je bez stříšky), tzn. zůstane na 

pozemku „dominantní“ zbrojnice (což je správně a zbrojnice bude okrasou „návsi v SL“, až se opraví její fasáda, vyčistí pískovce, dotřou zbylé dřevěné podhledy její 
zadní strany, upraví okolí zbrojnice…), NEVÝHODY: žádné důležité (snad jen, že chybí nějaké prvky oproti trochu dražší variantě č. 2 se sestavou PERMONÍK).                                                                                                                                                                                                                                                                            

1/ HH1J00-003 - SKLUZAVKA STRUHADLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Věková skupina: 3 - 15 let  45 460,- Kč        
Rozměr konstrukce: d= 3,35 m; š= 2,60 m; h= 1,50 m       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2/ HH1C01-002 - DVOJHOUPAČKA                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: 3 - 15 let  27 530,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 4,20 m; š= 2,20 m; h= 2,70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3/ HH2B00-001 - PROHAZOVADLO BRUMLA                                                                                                                                                                                                                                                                             
Věková skupina: 3 - 15 let    9 460,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,70 m; š= 0,20 m; h= 2,10 m                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4/ HH1H00-002 - PROLÉZAČKA BOYARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Věková skupina: 6 - 15 let  52 690,- Kč        
Rozměr konstrukce: d= 4,20 m; š= 1,65 m; h= 2,20 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5/ HH3H00-002 - LAMELOVÝ MOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Věková skupina: 3 - 15 let                             ,- Kč (?) 
Rozměr konstrukce: d= 2,80 m; š= 1,40 m; h= 1,40 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6/ HH3I00-002 INFOPANEL 75×80                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Věková skupina: Bez omezení   2 560,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,75m; š= 0,20 m; h= 2,00 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7/ HH1G00-001 PÍSKOVIŠTĚ ŠKATULKA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Věková skupina: 3 - 10 let  35 790,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 3,80 m; š= 2,00 m; h= 0,60 m                                                                                                                                                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8/ HH3D00-004 - SADA STŮL S LAVIČKAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: Bez omezení 22 820,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 1,95 m; š= 2,15 m; h= 1,00 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9/ HH3C00-002 KOŠ ODPADKOVÝ KULATÝ SE STŘÍŠKOU                                                                                                                                                                                                                                                
Věková skupina: Bez omezení   7 200,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,40 m; š= 0,40 m; h= 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10/ HH1C02-101 HOUPADLO PRUŽINOVÉ KONÍK                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: 3 - 15 let  10 140,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 1,00 m; š= 0,27 m; h= 0,90 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

11/ HH3F00-001 PLOT PLAŇKOVÝ 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: Bez omezení             ,- Kč (?, není v ceníku) 
Rozměr konstrukce 1 dílu: d= 2,15 m; š= 0,20 m; h= 0,60 m 

 

Celkem 1/ - 11/ = 213 650,- Kč + lamelový mostek + plot 

Tato verze bez stříšky bude 

„decentnější“, ne tak 

„dominantní“ vůči zbrojnici… 

Lepší budou houpačky 

dvě, ať se děti nehádají… Rozvoj zručnosti 

s míčky, možnost 

soutěže mezi 

dětmi… 

Rozvoj stability                             

a děti baví obíhat… 

Mnoho na hraní i „posilování“                  

dětí v jednom prvku… 

Návštěvní řád 

Na pískovišti děti                                                              

vydrží dlouho a rodiče                                                                                 

si mají i na co sednout u nich…  

Sezení pro více rodičů a dětí, i stůl bude                         

dobrý…, stávající lavičku nechat, ať je více                                

místa a soukromí, když se rodiče neznají… 

Plot ve stejném designu bude                                                      

ladit…, dát jej pro bezpečnost alespoň ze 

strany k potoku, nebude-li kolem hřiště… 

Koník i pro          

prcky… 

Koš ladící 

s prvky… 



SESTAVA Č. 2 VÝHODY: kompletní sestava s mnoha prvky poskládaná od výrobce, dle jeho zkušeností, praxe…, jsou zde prvky pěkně poskládané za sebou, děti mohou sestavu 

„probíhat“, což je baví… NEVÝHODY: trochu dražší sestava v jednom podélném celku z pohledu umístění, co může, ale nemusí vypadat v prostoru „robustněji ke 
zbrojnici“? a je tam stříška, což by mohlo (pouze moje subjektivní obava) „konkurovat dominanci“ zbrojnice (dle vkusu každého, mohlo by se to nějakým náčrtem 
prověřit?, mohla by být část se stříškou na straně u potoka, jak je vidět na velkém fotu níže, mohla by se případně sestava nechat vyrobit lacinější bez stříšky atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                            

1/ HH1I03-401 SESTAVA PERMONÍK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Věková skupina: 3 - 15 let  210 040,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 8,95 m; š= 5,80 m; h= 3,40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2/ HH2B00-001 - PROHAZOVADLO BRUMLA                                                                                                                                                                                                                                                                             
Věková skupina: 3 - 15 let       9 460,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,70 m; š= 0,20 m; h= 2,10 m                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3/ HH3I00-002 INFOPANEL 75×80                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Věková skupina: Bez omezení      2 560,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,75m; š= 0,20 m; h= 2,00 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4/ HH1G00-001 PÍSKOVIŠTĚ ŠKATULKA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Věková skupina: 3 - 10 let     35 790,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 3,80 m; š= 2,00 m; h= 0,60 m                                                                                                                                                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5/ HH3D00-004 - SADA STŮL S LAVIČKAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: Bez omezení    22 820,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 1,95 m; š= 2,15 m; h= 1,00 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6/ HH3C00-002 KOŠ ODPADKOVÝ KULATÝ SE STŘÍŠKOU                                                                                                                                                                                                                                                
Věková skupina: Bez omezení       7 200,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 0,40 m; š= 0,40 m; h= 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7/ HH1C02-101 HOUPADLO PRUŽINOVÉ KONÍK                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: 3 - 15 let      10 140,- Kč 
Rozměr konstrukce: d= 1,00 m; š= 0,27 m; h= 0,90 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8/ HH3F00-001 PLOT PLAŇKOVÝ 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Věková skupina: Bez omezení                 ,- Kč (?, není v ceníku) 
Rozměr konstrukce 1 dílu: d= 2,15 m; š= 0,20 m; h= 0,60 m 

 

Celkem 1/ - 8/ = 298 010,- Kč + plot + 1 houpačka navíc 

 

 

Ke zvážení verze bez stříšky, aby sestava byla 

decentnější“, ne „dominantní“ ke zbrojnici… 

Rozvoj 

zručnosti 

s míčky, 

možnost 

soutěže 

mezi 

dětmi… 

Děti baví 

obíhat… 

Mnoho prvků na hraní i „posilování“ dětí v jedné propojené 

sestavě… Lepší by byly houpačky dvě, ať se děti nehádají… 

 

Návštěvní řád 

Na pískovišti děti                                                              

vydrží dlouho a rodiče                                                                                 

si mají i na co sednout u nich…  

Sezení pro více rodičů a dětí, i stůl bude                       

dobrý…, stávající lavičku nechat, ať je více                 

místa a soukromí, když se rodiče neznají… 

Plot ve stejném designu bude ladit…,                                     

dát jej pro bezpečnost alespoň ze strany 

k potoku, nebude-li kolem hřiště… 

Koník i pro          

prcky… 

Koš ladící 

s prvky… 



Pár fotek z dětského hřiště, co mají kousek od nás v Samšině, další hřiště jinde (Ohrazenice atd.), co jsme s Aničkou nafotili průběžně na samostatném PDF: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


