
Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ Brno-Líšeň 
Pracovní skupina „DEJME DĚTEM PROSTOR“ podzim 2011 
 

 

HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PROSTORU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V LÍŠNI 
 

 

PROSTOR OBECNĚ 

 Prostoru pro bezpečný pohyb a hru dětí je nedostatek ve všech částech obce (prostor je omezen hustotou 

zástavby bez podnětů pro hru dětí, nadměrným automobilismem, volným pohybem psů) 

 Výhradní prostor je vymezen pouze maloplošnými tradičními hřišti  

 Travnatý prostor se nabízí v některých vnitroblocích a některých okrajových částech, zde však může docházet ke 

střetu se psy a jejich exkrementy nebo bariérou frekventované silnice 

 Herní prvky jsou umístěny pouze na tradičních hřištích 

 Možnosti prostoru hřišť při školských zařízeních jsou využity jen částečně 

 

HŘIŠTĚ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

 Malá variabilita herních prvků na hřištích (jeden dodavatel) 

 Nerovnoměrné rozložení hřišť v rámci Líšně vzhledem k počtu dětí  (málo pokryta oblast Sedláčkova, 

J.Faimonové, případně Konrádova) 

 Není pokryta nová zástavba při ulici Holzově a Stará Líšeň 

 Chyběly provozní řády  

 Technický stav v řadě případů nebyl dobrý 

 Na některých hřištích chybí zastínění 

 Nejsou dostatečně často kontrolované z hlediska pořádku a bezpečnosti 

 

HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

 Nízký počet hřišť pro tuto věkovou kategorii v Líšni celkově (ještě nižší je počet udržovaných hřišť) 

 Převážně nízká nebo žádná úroveň vybavení s malou variabilitou prvků(s několika výjimkami udržovaných hřišť) 

 

MOBILITA – BEZPEČNOST 

 Není vymezena žádná zpevněná plocha pro pohyb na kolech, koloběžkách nebo bruslích 

 V řadě případů je frekventovaná silnice bariérou pro přesuny dětí  

 Není dodržována/předepsána omezená rychlost pro bezpečnost dětí na komunikacích, kde by to bylo třeba  

(blízkost školských zařízení, vnitřní část obytné zóny,okolí hřišť, Mariánské údolí, ul. Střelnice) 

 Některá hřiště jsou neoplocená a přímo ohrožena pohybem aut (Molákova, Zikova) 

 

POHYB  S KOČÁRKY 

 V pohybu brání nevhodně parkující auta na chodnících a kolem chodníků 

 Chybí možnosti pro procházku a posezení 
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NÁVRHY K PROSTORU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V LÍŠNI 
 

PROSTOR OBECNĚ   

 Rozvíjet urbanismus  tzv. dětského patra – stav veřejných prostranství z pohledu malých dětí           
(bezpečnost, kontakt s přírodou, hřiště, drobné prvky,  které jsou pro děti inspirující a rozvíjejí je)   

 Využívat architektonické/výtvarné návrhy  

  Financování z jiných zdrojů – granty, soukromí a firemní mecenáši 

 Veřejné debaty o záměrech (ankety, projednání)  

 Využívat svépomoc občanů, aktivitu dětí, spolupráci s neziskovými a školskými zařízeními 

 Psi bez vodítka pouze ve vymezeném oploceném prostoru  
 

MOBILITA  –  BEZPEČNOST 

 Retardéry (zejména kolem škol a hřišť) 

 Obytné zóny-rozumné parkování 

 Zákaz a kontrola parkování na chodnících u škol (ZŠ Horníkova, MŠ Poláčkova) 

 Přechod pro chodce u bytového domu „Na panence“  ul.Sedláčkova, omezení rychlosti 

 Kontrola/omezení  rychlosti  ul. Střelnice, ul.Ondráčkova, nám.Karla IV. 

 Vhodné zmírnění střetů  cyklisti/ auta  x  děti v Mariánské údolí  
 

NOVÁ HŘIŠTĚ  A HERNÍ PRVKY 

 Jednotlivé menší  herní/variabilní prvky po celém území (kamenné sestavy, klády, hrazdy, žebříky, kolotoče, 

fitness, nástřiky-kreslení na zdi a plácky, lezecké kameny, kontaktní objekty, amfiteátr, venkovní deskové hry, 

stříšky-domečky, pítka-vodní prvky, přírodní hudební prvky, rostliny) 

 Nově budovaná dětská hřiště vybavit prvky pro širší věkovou skupinu -  „vícegenerační“ hřiště 

 Centrální vícegenerační  hřiště „Za Bednaříkovou“  

 Nové hřiště Holzova  

 Nové hřiště Broďák 

 Nové hřiště nám. Karla IV. 

 Nové hřiště Houbalova 

 Nová hřiště pro mládež v oblasti  J.Faimonové a Sedláčkova 

 Hřiště-okruh pro kola/koloběžky/brusle 

 Nové možnosti pro mládež: lezecká stěna, lanové prvky, setkávací místa-stříška+lavice+ohniště, pikniková 

travnatá plocha, okruh na in-line bruslení, BTM cyklo areál, skate 
 

STÁVAJÍCÍ HŘIŠTĚ 

 Častější kontrola a průběžné opravy 

 Doplnit provozní řády / zvážit možnost správce u vybraných hřišť 

 Revitalizovat víceúčelová hřiště (oplocení,mantinely, čáry, branky, hrazda, lezecké prvky, boule, odrážecí stěna, 

lavice se stolem, stříška, stojany na kola) včetně těch, která nejsou v revizní zprávě (Trnkova, Popelákova) 

 Průběžné doplňování dětských hřišť o prvky pro školní děti (šplhací a lanové prvky) 

 Doplnit přístupové cesty, zastínění, chybějící koše a lavičky 

 Rozšířit provozní dobu hřiště Dělňák 

 Více otevřít hřiště při školských zařízeních 
 

POHYB  S KOČÁRKY 

 Řešit parkování na chodnících a v místech křížení s chodníkem, vycházkové okruhy 


