
Participativní rozpočet 
 

Formulář zadání projektu 
 

1. Název   UDÁNKY    Herní prvky dětského hřiště na návsi       

2. Umístění  Parčík na návsi,  číslo parcely: 3137   

3. Účel a přínosy  Herní, sportovní aktivity malých dětí pod dozorem rodičů. 
Společenský přesah – příležitost k setkávání se mladých rodin 

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

Původní stav ( příloha č.1) : 
Parčík na návsi, cca 1000m2, travnatá plocha, nekoncepčně vysazená vzrostlá zeleň, 
květinový záhon. Sporadicky využíváno k pořádání společenských akcí. Chybí jakékoli 
zázemí pro pořádání těchto akcí. 

Nový stav: 
Byla zpracována koncepce (předstudie) využití celého prostoru (příloha č.2 ). Navrhuje 
vybudování zázemí pro pořádání společenských akcí (cca 2/3 plochy ve východní části) a 
dětského hřiště  (1/3 plochy v západní části) 

Tento projekt navrhuje několik herních prvků dětského hřiště do částky 100 tis. Kč v 
souladu s navrhovanou koncepcí.   

Společenské akce, které se podařilo v roce 2018-2019 uspořádat, svědčí o tom, že občané 
Udánek se chtějí scházet. Možnosti a podmínky jsou ale nevyhovující až nedůstojné. Totéž 
platí i pro podmínky sportovního vyžítí a her dětí. Prostor pro herní, sportovní aktivity dětí v 
Udánkách zcela chybí. Nové hřiště bude fungovat jako spouštěč života na návsi nejen v 
průběhu kulturních akcí, což je pro život ve veřejném prostoru žádoucí. Je nutné, aby 
„parčík“ začal fungovat jako náves, kde se lidé budou scházet spontánně a nejen na pozvání 
na kulturní akci.  

Realizace alespoň dílčích objektů na návsi již nesnese další odklad. Je třeba začít již v 
tomto roce. 

Další etapy realizace návrhu využití celého prostoru návsi by probíhaly buď v rámci dalších 
ročníků čerpání participativního rozpočtu, nebo zařazením do rozpočtu investic města v r. 
2020.                                                

 

Předpokládané termíny Datum zahájení 10.2019 Datum 
ukončení 11.2019 

6. Předpokládané celkové náklady  

Materiál                                                                                 Cena v Kč 
herní prvky pro dětská hřiště,  dřevo, kov, plast  (detaily, příloha č. 3)                                                                      

Hrazda 3 – výrobce Playground System                                                        9 400,00 

Pískoviště s krytem Sandy 14 (137x137x21cm) – výrobce Imprest               3 058,00 

Dřevěný piknikový stůl s pískovištěm – výrobce Plum                                    3 490,00 

Houpačka vahadlová pro veřejný sektor – výrobce Playground System       14 931,00 

Dětské hřiště Skye Two -  výrobce Plum                                                        29 999,00 

Dětská houpačka Cedar SwingSet včetně houpaček  

– výrobce Big Backyard                                                                                    6 799,00 

 

Spolupráce se zahradním architektem                                                            3 000,00 

Terenní úpravy,zemní práce (částečně svépomocí)                                         4 000,00                                                                          
Beton.patky, kotvení  (částečně svépomocí )                                                   3 000,00                                                              
                                                                                                
                                                                                                                                                                    
 
Celkem                                                                                   77 677,00                 

7. Vyvolané provozní náklady 
 Ročně  1500,00 Po dobu  

udržitelnosti        7 500,00 

8. Kontaktní údaje předkladatele 
návrhu zadání 

jméno / firma Ing. Karel Krejčíř 

adresa Udánky 65, Moravská Třebová 

 IČO  telefon e- mail 

  602539439 krejcir@orlimex.cz  

9. Návrh zadání zpracoval jméno a příjmení datum  podpis 



    

 

 
Přílohy:   1.  situace + fotografie stávajícího stavu 

               2.  zpracovaná koncepce návsi 

               3.  návrh - vybrané prvky 

               

 



stávající stav
katastrální mapa



stávající stav
ortofoto mapa



stávající stav
zdroj: mapy.cz



stávající stav
zdroj: mapy.cz



stávající stav
fotodokumentace 6/2019



stávající stav
fotodokumentace 6/2019



Návrh řešení veřejných prostor Udánek 

Za Udánky krásnější

vypracovala:
ing.arch. Zuzana Krejčířová

28.02.2019



stávající stav

situace

náves

prostor kolem hlavní komunikace



stávající stav

náves

chaotické rozmístění kontejnerů

nevyhovující poloha plakátovací 
plochy - potřeba bezpečného 
předprostoru

potřeba úpravy/prokácení 
vzrostlé zeleně

rozpadající se obrubník

nezpevněná pěší 
komunikace



stávající stav

náves



návrh

situace

úprava prostoru kolem kontejnerů

multifunkční objekt
zázemí pro kulturní akce

zastávka mhd

odstranění obrubníku
srovnání do jedné úrovně

zpevnění pěší komunikaceoprava obrubníku

plocha pro kulturní akce
cca 25m2

materiál: 
beton 
alternativně dřěvěné podium

1.fáze: přivedení elektřiny, zpevnění 
plochy, příprava pro sloupky

hřiště pro děti



reference

plocha pro kulturní akce



reference

možnosti využití veřejných prostor



reference

dětské hřiště



stávající stav

situace

náves

prostor kolem hlavní komunikace



stávající stav

prostor kolem hlavní komunikace



návrh

situace

zpevněná plocha - parkovánízpevněná plocha - parkování
4 parkovací místa

úprava prostoru kolem kontejnerů
potřeba zpevněného předprostoru

úzká pěšina kolem potoka



reference

zpevněné plochy



reference

řešení pro kontejnery



Za Udánky krásnější



návrh
místo pro hřiště



reference
zrealizovaná hřiště



návrh
atmosféra hřiště

nový živý kvetoucí plot
(zrealizován v další etapě) 

dřevěné plato kolem stromu 
jako lavička
(zrealizováno v další etapě)
 

stávající trávník jako 
povrch hřiště - není potřeba 
upravovat
 



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/herni-prvek-na-detske-hriste-hrazda-3



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/piskoviste-imprest-s-krytem-sandy-14-137x137x21cm



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/dreveny-piknikovy-stul-s-piskovistem



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/houpacka-vahadlova-pro-verejny-sektor



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/detske-hriste-skye



návrh
herní prvky

https://www.hriste-piccolino.cz/detska-houpacka-cedar-swingset-vcetne-houpacek


