
STÁVAJÍCÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NÁVRHY 

Za Kosíkovou nový písek, vyplevelení, chybí koš

Konrádova

Hubrova doplnit o více herních prvků

Jírova u č. 21

Bačovského 2-4 oplotit, chybí lavička a koš

Za Bednaříkovou
rozšířit na centrální hřiště pro širší věkové spektrum dětí? (veřejné projednání a 

architektonický návrh) 

Hochmanova vysadit stromy

Horníkova u ZŠ vyplevelit

Elplova pod hřištěm oplocení stále ve špatném stavu

Elplova u č. 16 vybudovat přístup (vysekat keře k chodníku DPS), chybí zastínění, chybí koš

Zikova u č. 14 doplnit oplocení na všechny herní prvky-nebezpečí z aut

Za Zikovou č.26 dohlédnout na pořádek-znečištěné, špatné oplocení, zlepšit přístup

Synkova

Strnadova
doplnit herní prvky, využít vodorovné i svislé betonové plochy v okolí (nástřiky), kolem 

pískoviště dezolátní oplocení

Štefáčkova doplnit herní prvky, využít vodorovné i svislé betonové plochy v okolí (nástřiky)

J.Faimonové u č. 18

J.Faimonové pod MŠ
doplnit lanové a jiné prvky pro starší děti na volnou plochu mezi MŠ Neklež a J. Faimonové 1 

(např. pod kaštan za domem) , 2, 3, 4.  

Kubíkova

Pod Popelákovou chybí koš, chybí zastínění stromy, oplocení všech prvků

U Dělnického domu

doplnit branky a jiné herní prvky, zastínění, doplnit nízké dřevěné ohrazení pro kluziště, nátěr 

betonové zídky+děti malování,možnost využít přívod vody (pítko,mlhovač), rozšíření denní 

provozní doby a i na zimní měsíce

Podbělová

Molákova  9 vyplevelit

Molákova  17 nutno  oplotit-nebezpečí z aut, chybí zastínění, chybí lavičky

Trnkova
Přidat lavičky - na druhou stranu hřiště pod stromy, sousední plácek oplotit a osadit prvky 

pro starší děti, pítko, prostor znečištěný odpadky

LANOVÁ HŘIŠTĚ

Pod Gymnáziem INTEGRA vybudovat přístup (chodníček), přidat prvek pro menší děti (např.pružinová houpačka)

Synkova

VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ

Víceúčelové hřiště – Kubíkova

Víceúčelové hřiště – Elplova

Víceúčelové hřiště – Molákova
dvě hřišťě v blízkosti sebe, nutno oplotit-nebezpečí z aut, opravit a přidat herní prvky, nový 

povrch

Víceúčelové hřiště – Zikova oplotit, přidat herní prvky

Víceúčelové hřiště – Pod Jírovou neudržované, oplotit, opravit a doplnit herní prvky

Víceúčelové hřiště – Kosíkova
Víceúčelové hřiště Popelákova    (není 

v RZ) nový povrch, oplotit, doplnit herní branky a koše, chybí koš

FITNESS HŘIŠTĚ

Fitness hřiště – Zikova chybí návody v ČJ

Fitness hřiště – Vlkova chybí návody v ČJ

Hřiště obecně: Zaměřit se na rekonstrukce víceúčelových hřišť

Nové prvky na dětská hřiště doplňovat prvky pro starší děti od cca 6 let,                

Konzultovat výběr herních prvků a zabezpečení

Kontrola bezpečnosti (pochůzkář, kamery)

Pravidelná kontrola stavu (využít Veřejně prospěšné práce: plevel, nátěry)


