
Úprava veřejného prostoru  

Dětské hřiště na ulici Bratří Čapků 
 

 



Jsem maminkou dvou malých 
dětí,pro které bych udělala vše na 
světě aby byli šťastné a spokojené 

  
Bydlíme v panelákovém domě na 
ulici Bratří Čapků dole v přízemí 



Náš dům 



Místo kde si naše děti na sídlišti hrají nejčastěji ?? Silnice před 
sousedním panelákem, kde denně projede spoustu aut… na 
hřiště,např. na Rákosníčka to máme nejblíže,ale malé děti 

samotné nepustíte a když už tam jdeme všichni,tak je tam dětí 
a maminek tolik,že jsou všechny herní prvky i lavičky 

obsazené. 



Dříve bývalo za naším domem v 
parku dětské hřiště, ale postupem 

času a i díky lidem, kteří žili v 
druhém domě a vadil jim křik 

hrajících si dětí, se hřiště pomalu 
vytratilo…  



Toto je park za naším domem nyní… 



…někdo by řekl,že je takto krásný. Ano je,ale je 
naprosto...prázdný,bez ducha,nevyužitý,smutný….  

Tam kde bývala lavička, nebo pískoviště …už jsou jen 
torza zarostlá trávou, zrezavělé prolézačky…nebo 

dokonce NIC … 



Přitom je to BEZPEČNÉ místo pro veškeré 
všední radosti nejen dětí,ale i rodičů,prarodičů, 

milenců a nebo i jen pro ty,kteří si chtějí  za celý 
den v práci odpočinout na hezkém slunném 

místě…ale bohužel zde není kam si sednout s 
kávou a knížkou…nyní už zde jen lidi venčí své 

4-nohé mazlíčky… a to se mi zdá málo… 



Proto jsem se rozhodla zapojit do 
tohoto projektu a vymyslet,jak by 

se dala tato situace zlepšit pro 
blaho nás všech  



Návrh na Nové dětské hřiště za naším 
domem 



Obešla jsem si dětská hřiště ve městě, která jsou 
nově zrekonstruovaná a moc se mi některé prvky 
líbili a ráda bych je použila i do svého projektu. 

Park to je příroda, čerstvý vzduch, vůně 
dřeva a proto jsem vybrala hrací prvky převážně 
dřevěné a lanové. Výhodou našeho parku je to, 

že veškerá doskočná plocha je TRÁVA a tu bych 
tam také chtěla zachovat. 



Herní prvky pro naše hřiště 







Samozřejmostí jsou i koše na odpadky 
a lavičky 



Oprava stávající kovové prolézačky – novým nátěrem a 
pokud by bylo i malé pískoviště s plachtou,nebo 

dřevěnou deskou – překrytí je kvůli zvířecím výkalům  



Velice hezká je i varianta větších dřevěných kostek na 
sezení,které se nyní dost objevují 



Největším darem pro každého 
rodiče je spokojené a šťastné dítě 

a to je důvod,proč do toho 
projektu jdu s plným nasazením.  

 



Za všechny děti moc děkuji  
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