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PERSPEKTIVNÍ NADHLED

POPIS
Víceúčelové sportovní hřiště tvoří kruhová plocha o průměru
36 m s jednolitým povrchem z materiálu EPDM a nachází se
v místě současného asfaltového hřiště. Hlavní herní plocha
má rozměr 32 x 18 m a kresby různých barev pro následující
sporty: futsal, florbal, hokejbal, basketbal/streetball, volejbal,
tenis a badminton. Hřiště je po obvodu opatřeno mantinely
a sítí. Ve východní části jsou umístěny dva pingpongové stoly
a dvojice košů na streetball o výšce 2,65 a 3,05 m. Protější
strana obsahuje malou tribunu, která přechází v parkourové
hřiště a následně velkou workoutovou sestavu.

STOLNÍ TENIS

WORKOUT

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE
STREETBALL 2X

TRIBUNA / PARKOUR

Druhy sportů, pro které je hřiště určeno:
- futsal
- florbal
- hokejbal
- basketball
- streetball (4x)
- volejbal
- nohejbal
- tenis
- badminton
- stolní tenis (2x)
- parkour
- workout
Skladba workoutové sestavy:
3x Hrazda vysoká
1x Hrazda vysoká variabilní
1x Hrazda snížená
1x Hrazda střední
1x Hrazda nízká
1x Hrazda nad zemí
1x Hrazda dělená
1x Bradla široká
1x Bradla úzká
1x Bradla nízká
1x Žebřiny vodorovné
1x Žebřiny šikmé
1x Žebřiny svislé
1x Žebřiny vysoké
1x Gymnastické kruhy
1x Posilovací lavice
1x Multigrip s žebřinami
1x Lano na šplhání
1x Pole dance otočná tyč
1x Svislá tyč
1x Gymnastická hrazda

STOLNÍ TENIS

Plocha hřiště: 1015 m2 (kruh o průměru 36 m)
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Hřiště pro mládež tvoří kruhová plocha o průměru 20 m s
jednolitým povrchem z materiálu EPDM zářivé růžové barvy.
Povrch je zvlněný – vytváří vlastní herní krajinu, resp. několik
boulí a prohlubní které umožňují např. sezení či ležení, ale
i další aktivity. Hlavním herním prvkem je masivní trubková
konstrukce kontrastní barvy, která obsahuje především lanové prvky, houpačky, hrazdy. Do povrchu hřiště jsou zapuštěny
dvě kruhové trampolíny o průměru 1,5 a 2 m, mezi kterými je
možno přeskakovat.

VSTUP

VSTUP

POPIS

3x ZAVĚŠENÁ HOUPAČKA

Plocha hřiště: 315 m2 (kruh o průměru 20 m)

PROHLUBEŇ
TRAMPOLÍNY
ZAVĚŠENÁ HOUPAČKA - HNÍZDO

ZVÝŠENÉ PLOCHY

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE
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POPIS
Tříkolková dráha je druhým hřištěm pro menší děti. Stejně
jakou u předchozího hřiště je i toto tvořeno kruhovou plochou o průměru 16 m s jednolitým povrchem z materiálu
EPDM přírodní zelené barvy. Barevně odlišně je vyznačena
dráha, která se na některých místech zvedá a ve středu se
spirálovitě stáčí k vrcholu kopečku. Tvarování dráhy spolu s
vloženými prvky menších „boulí“ umožňuje různé směry jízdy
a nabízí tak kromě tréninku jízdních dovedností i možnou
interakci a učení se toleranci. Balanc je možno trénovat i na
úzké dřevěné lávce, která překlenuje záliv velkého pískoviště
vymezeného dráhou. V jednom oblouku dráhy je umístěna
zapuštěná trampolína průměru 1,5 m. I toto hřiště je lemováno zvýšeným okrajem z materiálu EPDM. Tento okraj kromě
vymezení hřiště umožňuje díky své výšce 40 cm i sezení po
celém obvodu hřiště. V místě vstupů na hřiště se okraj sedací
plochy zvedá a vytváří opěradlo, do nějž je pak v místě vstupu
integrována vstupní kovová branka. Sedací okraj je doplněn
dvěma kruhovými stolky, které umožní rozšířit obytnost hřiště
a zvýšit komfort pro doprovod.
V bezprostřední blízkosti hřiště je navrženo druhé pítko.

VSTUP
STOLEK

LÁVKA
PÍSKOVIŠTĚ
TRAMPOLÍNA

STOLEK

Skladba hřiště:
- 2x kruhový stolek z barevného laminátu
kotvený k základové desce
- 1x zapuštěná trampolína 1,5 m
- 1x lávka
- pískoviště 33 m2

VSTUP

Plocha hřiště: 200 m2 (kruh o průměru 16 m)

ŘEZ 1:200

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE
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POPIS
Hřiště s pískovištěm a herními prvky pro děti od 2 do 5 let.
Hřiště pro malé děti tvoří kruhová plocha o průměru 12 m s
jednolitým povrchem z materiálu EPDM přírodní zelené barvy. Povrch je zvlněný – vytváří vlastní herní krajinu integrující
klasické herní prvky pro nejmenší: pískoviště, kopec s tunelem a skluzavkou, balanční prvky a pružinové houpadlo. Hřiště je lemováno zvýšeným okrajem z materiálu EPDM. Tento
okraj kormě vymezení hřiště umožňuje díky své výšce 40 cm
i sezení po celém obvodu hřiště. V místě vstupů na hřiště se
okraj sedací plochy zvedá a vytváří opěradlo, do nějž je pak v
místě vstupu integrována vstupní kovová branka. Sedací okraj
je doplněn kruhovým stolkem, který umožní rozšířit obytnost
hřiště a zvýšit komfort pro doprovod. Hřiště je obklopeno
třemi stromy, v letních dnes bude díky tomu větší část hřiště
ve stínu.
V bezprostřední blízkosti hřiště je navrženo pítko. Velmi blízko
se také nachází objekt kavárny s veřejnými toaletami.

VSTUP
STOLEK
SKLUZAVKA

TUNEL

HOUPADLO
VSTUP

Skladba hřiště:
- 1x kruhový stolek z barevného laminátu
kotvený k základové desce
- 1x pružinové houpadlo
- 1x skluzavka
- 1x tunel
- pískoviště 23 m2

PÍSKOVIŠTĚ

Plocha hřiště: 113 m2 (kruh o průměru 12 m)
ŘEZ 1:200

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE
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Psí hřiště je oplocený travnatý prostor o průměru 33 m v místě plánovaného garážového objektu č. 2. V případě rozhodnutí o stavbě garáží bude tento prostor volný, bez nákladných
prvků. Na trávníku budou osazeny jednoduché dřevěné herní
prvky pro psy a několik laviček. Oplocení bude jednoduché kovové ze svařované pozinkované sítě o výšce 1,2 m. V
oplocení budou tři vstupní branky. Střed hřiště je vymodelovaný do mírného terénního kopečku o výšce maximálně 1 m.
Středem kopce vede tunel a jsou na něm vysazeny tři listnaté
stromy.

KLADINA
PSÍ PISOÁR

SLALOM

VSTUP

Navržené agility prvky:
- kladina
- kůly pro slalom
- překážky
- nízká kladina
- kruh
- skok daleký
- áčko
- houpačka
- tunel skrz kopec

HOUPAČKA
PŘEKÁŽKY

VSTUP

ÁČKO
KOPEC S TUNELEM

PSÍ PISOÁR

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE

KRUHY

NÍZKÁ KLADINA

PSÍ PISOÁR

SKOK DALEKÝ

stolek

Mobiliář:
- 6x stojan na kolo
- 5x lavička s opěradlem
- 5x odpadkový koš
- 3x psí pisoár
- drátěné oplocení 103 m
Plocha hřiště: 855 m2 (kruh o průměru 33 m)

VSTUP

ŘEZ 1:200
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POPIS
Vodní prvek je umístěn mezi kavárnou a dětským hřištěm
poblíž okružní cesty a tvoří ho kruhová dlážděná plocha o
průměru 4 m, která je mírně zvlněna a je jakousi haptickou
mapou reliéfu Plzně. Vodní prvek interpretuje všech pět
plzeňských řek, v místě vstupu řek do města se nacházejí
4 pítka s výtokem do středu dlážděné plochy, každé s jinou
výškouvýtoku. Voda pak stéká „koryty řek“ až do místa, kde
Berounka opouští Plzeň. Zde se nachází mosazný vtokový
kanálek a voda se volně vsakuje do terénu.
Do polohy odpovídající náměstí Republiky je vložena mlhovací tryska. Tato tryska funguje pouze pokud venkovní teplota
přesáhne 22 °C. Tato mlhovací tryska jednak podporuje hravost a dále významně ovlivňuje mikroklima v horkých dnech.

KAMENNÁ MOZAIKA Z RŮZNĚ VELKÝCH
KAMENŮ VYTVÁŘEJÍCÍ RELIÉF MĚSTA
VPUST

PÍTKO
MLHOVACÍ TRYSKA

ANALOGIE/PŘÍKLADY REALIZACE

PÍTKO
PÍTKO

Dlažbu fontány tvoří přírodní kamenná mozaika různých
velikostí uložená na železobetonový podklad. Koryta řek,
plzeňské náměstí a park Krašovská jsou zdůrazněny vložením
mosazných pásků a destiček do kamenné dlažby.
Technologie bude umístěna vedle fontány, poklob bude
zadlážděn.
Pro fontánu budou přivedeny přípojky inženýrských sítí – vodovod a elektřina.
Technické řešení bude dále rozpracováno v dalších fázích
projektové dokumentace.

PÍTKO

ŘEZ 1:50
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KYVADLO
Pomáhá procvičit pohyblivost rukou, paží a ramen.
Pomáhá zlepšit pohyblivost, koordinaci, postřeh a smysl
pro rytmus. Vybízí ke spolupráci.
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Function
The Marbles Table can be compared to
the popular "Mouse hunt". By moving
Function
The Turning Plate is a piece of equipment the marbles table you can drop the
marbles in the holes. Skill and coordinati- ZDVIH
TWIST stimulates the horizontal mobility
VÁHA
which
Posilování
svalstva břišního
zádového,This
formování
hýžďového
a lýtkového
on arestehenního,
called for,
especially
if thissvalstva.
game is Posílení svalstva zádového a svalstva horních končetin.
of
the shoulders
and aelbows.
exercise Posílení
pasu.však přírodní a připomíná mlatové cesty.
being played by several people.
can be very beneficial for those people
who have lost mobility and who lack
Barrier-free
stability and strength in their motion
- independent play
sequences.

Swinging Ball
Fitness prvky pro individuální cvičení jsou Turning
umístěny naPlate
čtyřech různých místech po celém obvodu parku. Jsou
vybrány základní cvičební prvky, aby bylo možné protáhnout celé tělo. Pro procvičení všech partií je zároveň
nutno obejít celou okružní cestu. Cvičební prvky budou
umístěny na kruhové plochy odpovídajícího rozměru z
materiálu EPDM přírodní pískové barvy.

Design M. Linacisoro

09/1
Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

Design S. Fernández Herrera

Function
This exercise can be conducted alone
or with a partner. The aim is to throw
and catch a ball which is suspended on
a pendulum. The equipment is installed
with buffers which prevent the ball hitting the player or their training partner.
SURF exercise trains the movement of the
This
Posílení hlubokého
stabilizačního
systému,
svalstva
hands,
arms and
shoulders.
It contributes
zádového, břišního a horních končetin. Cvik zlepšuje
to
improving mobility, reactions and the
rovnováhu a koordinaci těla.však přírodní a připomíná
sense
rhythm. In addition, this exercise
mlatovéof
cesty.
trains coordination and the playful aspect
gets people used to working together.

KORMIDLO A VOLANT
Pomáhá rozvinout a zachovat pohyblivost a pružnost
ramenního pletence, horních končetin a trupu.

INVESTOR
Městský obvod Plzeň 1
Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

Fitness prvky pro seniory a rodiny jsou umístěny na
třech různých místech po celém obvodu parku. Prvky
jsou voleny tak aby na nich bylo možné cvičit v interakci
či ve dvojici. Na rozdíl od individuálních fitness prvků,
které využijí hlavně aktivní jedinci, se u těchto prvků
očekává spíše sociální kontakt a hra. Herní prvky budou
umístěny na kruhové plochy odpovídajícího rozměru z
materiálu EPDM přírodní pískové barvy.

KULIČKOVÝ STŮL
Rozvíjí koordinaci, soustředění a hravost.

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti –
PROMĚNA VNITROBLOKU KRAŠOVSKÁ V PLZNI
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE				3 0 . 6 . 2 0 1 7

NÁZEV VÝKRESU

OUTDOOR FITNESS

11.02600

ČÍSLO

21
11.02300

LAVIČKA ZÁKLADNÍ S OPĚRADLEM

LAVIČKA PRO DVA

LAVIČKA DLOUHÁ

LAVIČKA KRUHOVÁ KOLEM STROMU

Klasická parková lavička s ocelovou konstrukcí a
sedákem a opěrákem z lamel z olejovaného tvrdého
dřeva
- rozměry (DxVxŠ): 2400 x 830 x 640 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D40mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Lavička pro dva je odvozena od standardní lavičky
jejím zkrácením na polovinu. Lavička je umístěna
uprostřed kruhového záhonu, který je osázen růžemi. Nad lavičkou se klene oblouk pro popínavé růže.
- rozměry (DxVxŠ): 1200 x 830 x 640 mm
- latě 40 x 30mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D40mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Dlouhá lavička je odvozena od standardní lavičky
jejím protažením na desetinásobnou délku. Lavička
je situována u křižovatky cest uprostřed louky a je
mírně zakřivena dle průběhu těchto cest.
- rozměry (DxVxŠ): 24000 x 830 x 640 mm
- latě 40 x 30mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D40mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu
- integrované osvětlení LED 12V, IP68

Kruhové lavičky kolem stromu vycházejí z profilu
standardní lavičky. Větší je kolem solitérního dubu
uprostřed louky, menší je kolem stromu v dlážděné
ploše mezi domy Žlutická 11 a 13.
- rozměry (DxV): 3000 (2000) x 830 mm,
vnitřní průměr otvoru D 1720 (720) mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D40mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

POČET KUSŮ: 15

POČET KUSŮ: 1

POČET KUSŮ: 1

POČET KUSŮ: 2
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LAVIČKA KRUHOVÁ - „HNÍZDO“

LEHÁTKO

OTOČNÉ KŘESLO - „UŠÁK“

STOLEK ŠACHOVÝ / KARETNÍ

Hnízdo je odvozeno ze standardní lavičky jejím stočením do téměř uzavřeného tvaru C, umožňuje vzájemný dialog sedících.
- rozměry (DxV): 2500 x 830 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Lehátko vycházející z tvarosloví standardní lavičky.
Situováno uprostřed kruhového trvalkového záhonu
s lučními květinami.
- rozměry (DxŠxV): 1980 x 1600 x 500 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Otočná křesla jsou parafrází čalouněného „ušáku“,
který je převeden do tvarosloví klasické parkové
lavičky z dřevěných latí, resp. frézovaných fošen.
- rozměry (DxŠxV): 600 x 640 x 1200 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
Scanned by CamScanner
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Šachové a karetní stolky s dvojicí otočných židliček.
Deska stolu je dřevěná s vloženou kompozitní deskou
s potiskem šachovnice či vrchcábů
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované,
zaoblené hrany R 3 mm
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu
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ODPADKOVÝ KOŠ

STOJAN NA SÁČKY/PSÍ PISOÁR

STOJAN NA KOLA

PÍTKO

Jednoduchý válcový koš se stříškou, design odpovídá
ostatním prvkům mobiliáře
- objem koše: 50 l
- výška 1200 mm, vnější průměr 400 mm
- vyjímatelná plastová nebo pozinkovaná nádoba
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Typový nerezový „psí pisoár“ s typovým držákem na
papírové sáčky
- nerezová trubka D 40 mm, výška 1200 mm
- typový plechový zásobník na papírové sáčky, RAL
7022 s metalickým efektem
- pevně kotveno do betonového základu
- obsyp kačírkem 4/8

Jednoduchý stojan na kola tvořený ocelovou trubkou
tvaru obráceného U nebo kruhové úseče
- výška stojanu 900 mm
- ocelová trubka D 60mm
- žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Jednoduché pítko tvořené trubkou s výtokem, umístěno excentricky v kruhové litinové mříži
- rozměry: trubka D 100 mm, výška 1000 mm
- nerezový tlačítkový kohout s výtokem
- zapuštěná kruhová mříž D 1000 mm
- žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu
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INFOPANEL MALÝ - POPISEK

INFOPANEL VYSOKÝ - PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

INFOPANEL VELKÝ - ORIENTAČNÍ PLÁN A INFO

Malá informační tabulka s názvem uměleckého díla,
stromu, atp., design odpovídá ostatním prvkům
mobiliáře
- rozměry (DxVxŠ): 600 x 400 x 200 mm
- rozměry plastového panelu 400 x 100 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Úzká informační tabule s provozním řádem, design
odpovídá ostatním prvkům mobiliáře
- rozměry (DxVxŠ): 600 x 1800 x 200 mm
- rozměry plastového panelu 400 x 1200 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

Velká informační tabule s mapou a popisem parku,
design odpovídá ostatním prvkům mobiliáře
- rozměry (DxVxŠ): 1200 x 800 x 400 mm
- rozměry plastového panelu 1000 x 700 mm
- latě 40 x 30 mm, dubové dřevo přírodní olejované
- ocelová konstrukce z ohýbaných trubek D 40 mm,
žárový zinek, komaxit šedá RAL 7022 s metalickým
efektem
- pevně kotveno do betonového základu

POČET KUSŮ: 8

POČET KUSŮ: 2

POČET KUSŮ: bude upřesněno v dalších fázích
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STANDARDNÍ PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

Typové parkové svítidlo (např. CitySoul gen2 LED
Mini na výložníku Lyre) na ocelovém stožáru výšky 4
m bez patky, vše v metalické antracitové barvě

Typové směrovatelné reflektory (např. z rodiny
UrbanScene) na jednoduchém stožáru výšky 6 m bez
patky, vše v metalické antracitové barvě

- výška stožáru 4 m
- komaxit šedá RAL 7022 s metalickým efektem
- světelný zdroj LED, teplá bílá
- bude dopřesněno v dalších fázích PD na základě
světelného výpočtu

- výška stožáru 6 m
- komaxit šedá RAL 7022 s metalickým efektem
- světelný zdroj LED, teplá bílá
- bude dopřesněno v dalších fázích PD na základě
světelného výpočtu

POČET KUSŮ: 13

POČET KUSŮ: 5
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BAREVNÝ ASFALT
Nášlapná vrstva je tvořena probarveným asfaltem okrové barvy. Jedná se o materiál, kde je černé bitumenové
pojivo nahrazeno bezbarvým pojivem a vynikne tak přirozená barevnost použitého kameniva. Kvalita povrchu
je tedy srovnatelná s běžným asfaltem, barevnost je
však přírodní a připomíná mlatové cesty.
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ZATRAVNĚNÁ DLAŽBA
Cestičky a další místa, kde se dají očekávat prošlapy ši
vyšší intenzita zátěže, kterou by trávník neunesl, jsou
navrženy jako dlážděné odsekovou kamennou dlažbou
se širokými zatravněnými spárami. Typicky se jedná
o přístupové chodníčky k herním prvkům a hřištím,
plochy pod mobiliářem či frekventované plochy kolem
kavárny a fontány. Barevnost kameniva bude shodná či
podobná jako u cest z barevného asfaltu.
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EPDM POVRCH HŘIŠŤ
Herní plochy jsou navrženy jako bezpečné z povrchu
EPDM. Jedná se o gumový dvouvrstvý litý povrch.
Spodní vrstva je tvořena recyklovanou gumou a její
tloušťka je navržena dle výšky dopadu v rozmezí 0 – 35
mm. Krycí vrstva je tvořena materiálem EPDM probaveným v celém objemu, aby byla zajištěna dlouhodobá
stálobarevnost. Povrch je vodopropustný, takže rychle
vysychá a netvoří se na něm louže. Podkladem pod
finální vrstvu je zpevněná plocha (hutněný štěrk, beton,
asfalt), jejíž typ a dimenze budou specifikovány v dalších fázích projektu.

ASFALT
Další cesty budou navazovat na stávající chodníky v
území a budou provedeny z klasického černého asfaltu,
jak je v místě obvyklé. Do novějších cest není potřeba
zasahovat, cesty v horším stavu budou opraveny. Šířka
chodníků zůstane zachována (většinou 2 nebo 3 m).
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