
Rozšíření dětského hřiště na náměstí Před Bateriemi o 
BALANČNÍ A KOORDINAČNÍ PRVKY

Základní popis: 

Náměstí Před Bateriemi je zatravněná plocha osázená stromy, která je již nyní využívaná dětmi na stávajícím 
dětském hřišti. To je však pro aktuální potřeby velmi malé a pro děti zde není moc velké vyžití. Hrací plochu využívají 
nejen místní obyvatelé, ale je hojně navštěvováno dětmi z  okolních základních škol, ať už v  rámci výuky nebo 
odpolední družiny, tak také dětmi navštěvující sportovní organizaci Tatran Střešovice. Navrhujeme proto rozšířit 
stávající dětské hřiště o nové prvky. V části, která je osázena stromy by mohli vzniknout nové odpočinkové prvky 
jako lavičky, sedátka atd.


Cílem projektu je vytvořit moderní dětskou zónu s netradičními prvky pro děti ve věku 6 - 14 let, kde by se pohybově 
rozvíjely balanční a koordinační schopnosti.


Aktuální stav: 

Aktuálně se na Náměstí před Bateriemi nachází oplocené menší dětské hřiště s klouzačkou, prolézačkou, dvěma 
houpacími prvky a samostatným oploceným pískovištěm. Oba oplocené prostory jsou poměrně prostorově rozlehlé, 
avšak vůbec nevyužívají svůj rozlohový potenciál.






Návrh: 


Rozšíření a rekonstrukce stávajícího dětského hřiště, které čítá jen 4 herní prvky a samostatné pískoviště. 


Stávající herní prvky by byly zachovány, tak jak jsou, dále by se využil volný prostor pro nové balanční prvky, 
případně pro přesun pískoviště. Nové balanční hřiště by vyrostlo nad stávajícím hřištěm, kde je volná zatravněná 
plocha, případně menší prvky jako například hrazdy, by vznikly mezi stromy v okolí. Balanční a herní prvky nejsou 
nikterak složité, avšak pro pohybový rozvoj dětí velmi důležité. V další části Náměstí před Bateriemi, které je hustě 
osázeno stromy, by vznikly lavičky či jiné sedací elementy.






Umístění: 

Žlutě stávající hřiště 
Modré rozšířené hřiště 





Využití:  

Obyvatele Prahy 6, žáci ZŠ Norbertov a mezinárodní školy Parkline, sportovci TJ Tatran Střešovice, Mateřské 
centrum Střešovický oříšek, MŠ ÚVN - Střešovanka, mládež při kostele Českobratrské evangelické církve Střešovice


Finanční náročnost (hrubý odhad): 900 000 Kč 

Navrhovatel: Ing. Martin Vaculík
Garanti: Pavel Hudík, Petra Brotánková
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