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ABSTRAKT

V diplomové práci se zabývám designem hracích prvků dětského 
hřiště. Práce obsahuje také rozbor a analýzu daného tématu. Navrhla 
jsem několik variant řešení, ze kterých jsem si vybrala tu nejvhodnější. 
Ta je rozpracovaná po stránce technické, designérské a ergonomické. 
Navržené prvky splňují současné bezpečnostní normy.
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ABSTRACT

Main subject of this work is design of childrens playgroung 
elements. In this work there is also presented analysis of existent 
theme. I have designed a few variations, from which I chose the 
best solution. This solution I worked out in technical, aesthetic and 
ergonomical aspects. Designed elements match current requirements 
of safety standards.
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ÚVOD

Zadání mojí diplomové práce zní: Design prvků dětského hřiště. 
Mým cílem je navrhnout funkční a bezpečné hřiště, které bude zároveň 
atraktivní a zábavné hlavně pro děti. Budu se snažit navrhnout originální 
tvarové prvky, které budou odlišné od současné produkce. 

Toto téma jsem si zvolila, protože odvětví designu dětských 
hřišť se v poslední době velmi rozvíjí, zejména díky výrobě nových 
materiálů s výbornými vlastnostmi pro tato zařízení. Nejčastěji jsou 
těmito materiály tvrzené plasty a jiné syntetické hmoty. Stejně jako 
v 60. a 70. letech minulého století se stává hřiště neodmyslitelnou 
součástí každého sídliště a parku. V poslední době tráví děti spoustu 
času u počítače, což má za následek problémy s obezitou a také 
odcizení rodičů. Rostoucí výstavba hřišť pomáhá řešit tyto problémy 
a stává se nutností. Děti nezbytně potřebují dostatek míst pro hry, jinak 
si tato místa najdou samy i na rušné silnici. To je také jeden z důvodů 
mého výběru.

V posledních letech byly vytvořeny velmi přísné bezpečnostní 
normy pro zařízení dětských hřišť. V České republice je u navrhování 
a výroby hřišť nutné dodržovat veškeré Evropské normy. Jsou to 
předpisy, které eliminují možnost úrazu dítěte při užívání zařízení 
hřiště předpokládaným způsobem. Těmito normami se při navrhování 
také budu řídit.

Již od počátku se zaměřím na provedení hřiště jako celku. To 
znamená, že všechny prvky spolu budou již na první pohled souviset. 
Většina hracích zařízení na trhu je vyráběna v sériích, které se dají 
různě kombinovat a přizpůsobovat velikosti a tvaru hřiště. Já jsem 
si zvolila neobvyklý přístup při navrhování mého hřiště. Nebudu 
se soustředit jenom na tvar a materiál, ale zkusím navrhnout hřiště 
tématicky zaměřené, které má svůj příběh. 

Zároveň je mým cílem sjednotit všechny prvky použitím stejných 
materiálů a také navržením opakujících se segmentů. 
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1.1

Obr. 1.1. Obrázek vahadlové houpačky z 19. století

1.1 HISTORICKÁ ANALÝZA

1.1.2 RANNÁ HISTORIE

Při studiu historie můžeme narazit na spoustu odkazů na různé 
vynálezy her a nástrojů na hraní, avšak prostory určené výhradně 
ke hraní jako je známe dnes ve městech jsou výdobytkem moderní 
doby. Již od pravěku děti využívaly určitě prostory a nástroje ke hraní. 
Byly to pravděpodobně přírodní útvary a stromy, po kterých šplhaly 
a na kterých dováděly.  S rozvojem člověka samozřejmě přišel i rozvoj 
nástrojů, a tudíž i rozvoj hracích pomůcek. 

Největší rozvoj zaznamenala dětská hřiště až ve 20. století - 
hlavně v jeho druhé polovině. Lidé se začali více stěhovat do měst 
a potřebovali prostor určený jenom pro děti. Bylo zjištěno, že takové 
prostory jsou pro děti nezbytné k jejich zdravému vývoji.

 Obr. 1.2. Dobová fotografie z počátku 20. stol.
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Obr. 1.3. a 1.4. Hřiště v New Yorku v 60. letech. 

1.1.2 20. STOLETÍ

ROZVOJ V USA 20. STOLETÍ
Na začátku 20. století se společnost reformovala a se stavbou 

velkých měst bylo třeba myslet i na výstavbu hřišť. Kolem roku 1905 
některá větší města vyčlenila prostředky na podporu výstavby těchto 
prostor. Dokonce byla založena National Playground Association, která 
měla za úkol dohlédnout na správnou výstavbu a také shánět zdroje.

Dále začaly vznikat desítky organizací, které měly na svědomí 
výstavbu a rozšíření dětských hřišť prakticky do všech měst 
v Americe. 

HISTORIE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Tyto prostory se v 50. až 80. létech staly součástí urbanistické 

kultury a nechyběly v žádném městě. Nejčastějším materiálem byly 
kovové tyče natřené základními barvami a některé části, jako sedátka 
na kolotočích a houpačkách byly ze dřeva. Nejrozšířenější konstrukce 
byly kolotoče, houpačky, prolézací koule, rakety a mosty se žebříkem. 

Po rozpadu Sovětského Svazu v roce 1990 byly mnohé konstrukce 
rozebrány a také rozkradeny pro kovové tyče. Místo některých z nich 
byla postavena hřiště jiná. I přesto jich spousta přežila do dnešní doby. 
Většinou jsou v dobrém a použitelném stavu - zvláště ta, která byla 
opravena a znovu natřena.

ANALÝZA TÉMATU
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 Obr. 1.5.- 1.7. Prolézačky pocházející ze 70. let v Sovětském svazu 
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 Obr. 1.8. a 1.9. Plastiky z období 60. let sloužící jako skluzavky a prolézačky

60. A 70. LÉTA U NÁS
V 60. letech se začala ve velkém rozvíjet bytová výstavba. 

Převážná část nových bytů byla soustředěna do sídlišť - velkých 
samostatných komplexů nově postavených bytů o větším počtu 
obyvatel.  Současně s výstavbou bytů bylo nutné myslet i na ostatní 
vybavení - v té době nazývané zařízení občanské vybavenosti. Do 
tohoto rámce spadala tělovýchovná zařízení, tudíž i dětská hřiště. 
V tomto období nastává největší rozvoj výstavby dětských hřišť ve 20. 
století. 

1.1.3. PRVNÍ FIRMY NA TRHU

Jednou z nejstarších firem v Evropě zabývající se výrobou prvků 
pro dětská hřiště je německá společnost  Berliner Seilfabrik. Tato firma 
se soustřeďuje především na výrobu lanových prolézaček. Od 70. let 
společnost vyrábí kvalitní lanové nářadí pro dětská hřiště. Na většinu 
výrobků má společnost národní a mezinárodní patenty, což svědčí 
o technické kvalitě. Jsou stálými členy Německé a Evropské asociace 
určující standardy pro nářadí pro sport a volný čas.

Obr. 1. 10. a 1.11. Lanové prolézačky od společnosti Berliner Seilfabrik
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Obr. 1.12 a 1.13. Hřiště od firmy Playdale

Playdale je společnost z Velké Británie. Její kořeny sahají do 
počátku 20. století. Firma se zpočátku zabývala těžbou dřeva a stavbou 
dřevěných konstrukcí. Na začátku roku 1978 postavili první konstrukci 
pro dětské hřiště. Téhož roku vznikly ještě tři další hřiště. Od roku 1983 
se firma plně zaměřila na výstavbu dětských hřišť. Do dneška postavila 
tato společnost kolem 4000 hřišť.

Direct Media, s.r.o. je česká produkční společnost, která 
byla založena v roce 1995 v Brně. Pod tuto společnost patří divize 
Hřiště.cz. Tato divize se zabývá výrobou a distribucí dětských hřišť. 
Již od roku 1995 spolupracuje toto oddělení s výtvarníky, architekty 
a odborníky ze Strojírenského zkušebního ústavu v Brně. Od té doby 
vzniklo několik produktových řad, které obsahují mnoho prvků a je 
možnost je vzájemně kombinovat. Produktová řada BOBR a CHA CHA 
BOX vyhovují státním i evropským normám. V roce 2005 na základě 
požadavků soukromých investorů vznikla produktová řada DOMA. Do 
této produktové řady patří netradiční dětský herní nábytek.

Obr. 1.14. A 1.15. Herní prvky z produktové řady BOBR AKÁT od firmy Direct Media
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1.1.4. HISTORIE BEZPEČNOSTI

S rozvojem měst ve 20. století přišly také zvýšené nároky na 
bezpečnost. Do první poloviny minulého století záleželo spíše na 
individuálním přístupu. Ve druhé polovině se pak formovaly organizace 
zabývající se výstavbou dětských hřišť, které požadovaly určitý 
bezpečnostní standard. 

Za posledních 20 let byly zformulovány směrnice bezpečnosti, 
kterými se musí každý designér, konstruktér i stavař řídit. Tyto směrnice 
platí dokonce i na hrací prvky, jako je houpačka nebo kolotoč, které si 
koupíme na zahradu pro vlastní užití. 
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Obr. 1.15. a 1.16. Kolébačka a lanová houpačka

1.2. TECHNICKÁ ANALÝZA

1.2.1. ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Každé dětské hřiště se skládá z několika prvků, které mohou 
být vzájemně propojeny nebo být umístěny samostatně. Při rozdělení 
prvků jsem vycházela z bezpečnostních norem i z historie.

SKLUZAVKY
Skluzavka je pravděpodobně jeden z nejzákladnějších prvků na 

současných hřištích. Rozlišujeme několik druhů skluzavek: zvlněná 
skluzavka, kombinovaná, šroubovitá, obloukovitá, tunelová, skluzavky 
začleněné do reliéfu a také skluzavky se stojanem.

KOLÉBAČKY A VAHADLOVÉ HOUPAČKY
Je to pohyblivý prvek, který je usazen na podpěře. Může mít 

více sedadel nebo desek a houpací pohyb závisí na typu a uspořádání 
upevnění. Do této kategorie patří i vahadlové houpačky.

HOUPAČKY
Rozlišujeme houpačky s jednou nebo více rotačními osami 

a nebo s jediným bodem zavěšení. Na těch je možno houpat se všemi 
směry. 

LANOVÉ DRÁHY A LANOVÉ PROLÉZAČKY
Nejzákladnějším typem je lanová dráha se dvěmi dřevěnými nebo 

ocelovými podpěrami, které jsou spojeny lanem s ocelovým jádrem. 
Na laně je zavěšena pohyblivá část, kterou dítě uchopí.  
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Obr. 1.17. a 1.18. Ukázka hracího prvku vyrobeného z akátu a z oceli.

KOLOTOČE
Kolotoč je velmi rozšířený a oblíbený prvek. Jde o zařízení 

otáčející se kolem jedné svislé osy nakloněné maximálně o 5°. 
Nejčastěji je tvořen ocelovou konstrukcí a dřevěnými nebo plastovými 
sedátky, popř. místem na stání. 

PROLÉZAČKY
Jsou známy spíše z minulosti, dnes jsou kombinovány většinou 

s dalšími prvky. Nejnovějším trendem je návrat k ocelovým průlezkám 
v kombinaci s barevnými plasty.

1.2.2. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA STAVBU DĚTSKÝCH 
HŘIŠŤ

DŘEVO
Dřevo je hodně používaným materiálem pro stavbu hřišť. 

Má poměrně vysokou pevnost, je lehce opracovatelné, má nízkou 
tepelnou vodivost a estetický vzhled. Mezi nevýhody patří, že podléhá 
živočišným a biologickým škůdcům, vlivům počasí, je hořlavé, a také 
mění svůj tvar s vlhkostí, takže je důležité dřevo udržovat a ošetřovat. 

Jehličnaté dřeviny jsou měkké nebo skoro měkké. Na stavby 
dětských hřišť se používá nejvíce dřevo smrkové. Je to dřevo světlé 
barvy, lehké a pružné a také měkké, a proto je lehce zpracovatelné. Toto 
dřevo bývá ošetřeno například hloubkovou impregnací wolmanitem 
schváleným jako hygienicky nezávadný výrobek s použitím na dětská 
hřiště.

Nejčastěji používanou listnatou dřevinou pro prvky hřišť je akát. 
Využívá se zde především jeho přirozená křivost a estetický vzhled. 
Akát je také poměrně odolný vůči povětrnostním podmínkám.
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Obr. 1.19. a 1.20. Pryžová dlažba tlumící náraz.

KOVY
Pro  průlezky, kolotoče, konstrukce lezeckých stěn, ale i pro 

výrobu skluzavek a ostatních prvků se velmi využívá ocel. Nejčastěji 
jsou užívány přímé nebo ohýbané ocelové trubky, a nerezové plechy. 

POLYMERY
Jedním z nejrozšířenějších plastů je polyethylen. Je velmi snadno 

opracovatelný a hygienicky nezávadný. Tento materiál je velmi vhodný 
na výrobu hraček a prvků dětských hřišť. Velkou výhodou je bezesporu 
vysoká barevnost, což je ideální zvláště pro atraktivní vzhled. Lezecké 
sítě jsou vyráběny z polyamidové sítě s ocelovým jádrem.

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Jsou to materiály složené ze dvou a více odlišných druhů 

materiálů, pro získání co nejlepších vlastností. Mezi mnohovrstevné 
kompozity se řadí lamináty. Pro stavbu dětských hřišť se využívá 
zejména sklolaminát. Skládá se z organických plastů vyztužených 
skelnými vlákny. Mezi jeho příznivé vlastnosti patří dobrá rozměrová 
stabilita, vysoká odolnost vůči chemikáliím, UV záření a povětrnostním 
podmínkám, nízká hmotnost, vysoká pevnost, snadná opracovatelnost 
a montáž.

MATERIÁLY PRO POVRCH HŘIŠTĚ
Při nejvyšších možných výškách pádu se používají speciální 

pryžové desky a dlažby. Tyto povrchy jsou nejlepším řešením. Nicméně 
jsou velice finančně náročné a proto se používá také písek a říční štěrk. 
Oblázkový štěrk je asi nejpoužívanějším typem povrchu v současné 
době. Je levnější než pryžové dlaždice a nabízí spoustu výhod jako 
je dobrý estetický dojem, snadná údržba, propustnost podkladu a 
neustálá živost povrchu. 
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Obr. 1.21. Ukázka z bezpečnostních norem.

1.2.3. BEZPEČNOST

Bezpečnost je popsána v bezpečnostních normách ČSN EN 
1176 - Zařízení dětských hřišť, ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící 
náraz a ČSN EN 15312 – Zařízení sportovišť. Tyto normy vycházejí 
z dlouhodobých zkušeností a jsou formulovány tak, aby co nejvíce 
omezily rizikový faktor zranění dítěte

Bezpečnost se dá shrnout do tří základních bodů: 
Samotné pojetí herního zařízení 
– Přehlednost, velikost otvorů, zabránění zachycení částí 
těla a oblečení, zábradlí, žádné nečekané překážky 
Situování herních zařízení
– Ochranná dopadová zóna, výška pádu – vhodný povrch, 
bezpečný průběh pádu a dopad, dostatečný volný prostor 
Technický stav zařízení
– Použití vhodných materiálů, žádné třísky, přebroušení 
do hladka, zakryté spoje
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1.3. DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA

1.3.1. VÝZNAM DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Pojem dětské hřiště, jak ho známe dnes, se začal formovat až na 
začátku 20. století.  Dětské hřiště je uměle zařízené místo, na němž si 
hrají děti, kterým nahrazuje přirozené prostředí. Takovými přirozenými 
místy bývaly zahrady, lesy, louky, dvory... Těchto se však v dnešních 
městech nedostává. A proto začala tato hřiště vznikat hlavně ve 
městech z důvodu nedostatku přirozených prostor pro hraní. 

  
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JAKO SOUČÁST VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Od dob prvních sídlišť a velkých parků je dětské hřiště 
neodmyslitelnou součástí těchto prostor. Dříve byla tato hřiště budována 
přímo s postupem stavby sídlišť. V současnosti se jedná spíše 
o výstavbu do obydlených prostor, jako doplněk prostranství. Každé 
hřiště má většinou předem určený prostor a podle tohoto prostoru se 
přizpůsobuje stavba, umístění a rozmístění jednotlivých prvků. Hřiště 
by mělo zapadat do okolního prostředí a působit esteticky. 

1.3.2. DESIGN DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 20. STOLETÍ

Později, kolem začátku 2. poloviny 20.století se začali navrhování 
hřišť věnovat akademičtí sochaři. V té době vznikala unikátní díla. 
Nejčastěji to byly různé betonové plastiky. Začalo se také rozvíjet 
použití umělých materiálů, což přinášelo nečekané možnosti jak ve 
tvarování, tak i v barevnosti a v celkovém designu. 

Po pádu komunismu se začal zase rozvíjet design těchto 
prvků. V současnosti hřiště navrhují designéři, přímo zaměření na 
toto odvětví. Většinou začíná postup navrhování tím, že designéři 
dostanou k dispozici určitý prostor a z něj pak vytvoří hřiště umístěním  
a kombinováním  různých zařízení, které již jsou navrženy a ve výrobě 
nebo navrhují kompletně nové prvky.

JEDNOTNÝ STYL PRVKŮ, VARIABILITA
Atraktivní a estetické hřiště by mělo působit jako celek. To 

znamená, že při navrhování by se designéři měli snažit nějak prvky 
propojit, a nebo sjednotit tvarově či materiálově, aby působily jako 
celek. 

Při navrhování je důležité myslet na určitou kombinovatelnost 
a variabilitu prvků. Je dobré navrhnout několik menších zařízení a ty 
pak vzájemně kombinovat a přistavovat. Toto je velmi ekonomické, 
protože ať je k dispozici jakýkoli prostor, dá se zaplnit již navrhnutými 
prvky a jenom se změní uspořádání a rozmístění. 
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Obr. 1.22. Herní sestava Bedlam od firmy Playdale                       Obr. 1.23. I-play

1.3.3. SOUČASNÁ PRODUKCE

VE SVĚTĚ
Jednou z největších firem ve Velké Británii je Playdale. V oboru 

výroby dětských hřišť tato společnost působí už přes 25 let. 

Počítačový model na obrázku 1.22. zobrazuje sestavu Bedlam 
z herní řady Little Hamlet. Tato sestava obsahuje pět čtvercových věží, 
balanční most, lezeckou síť, tunel, schůdky, skluzavku z ocelových 
plechů a další komponenty. Barevné panely jsou vyrobeny z vysoce 
odolného plastu.

Pro děti ve věku od 6 do 12 let je produktová řada nazvaná BIG 
CITY. Veškeré trubky a profily jsou z nerezové oceli. Barevné bloky 
jsou vyrobeny z 12 mm tlustého pevného laminátu, stejně jako veškeré 
podlahy ve věžích, ale tady je laminát opatřen protiskluzovou vrstvou. 
Skluzavky, zábrany a roury jsou vyrobeny z ocelových plechů. 

Nejnovější produkt této firmy je systém jménem i-play. Toto 
zařízení kombinuje elektronickou hru s pohybovou aktivitou.  Je to 
interaktivní zařízení, které má pomoci v boji proti dětské obezitě. 

I-play funguje na principu počítačových her, kde je cílem 
dosáhnout co nejvyššího skóre. Avšak narozdíl od pasivní počítačové 
hry, i-play donutí děti k pohybu. Design tohoto zařízení je velmi 
jednoduchý - jsou to tři obloukové nohy, na jejichž společném vrcholu 
je umístěno elektronické zařízení na solární pohon. Na nohách jsou 
umístěny tlačítka, kliky a točítka.
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Obr. 1. 25. Plechová skluzavka na dřevěné věži od firmy Hras.

SOUČASNÁ PRODUKCE U NÁS
Na našem trhu existuje v dnešní době nepřeberné množství 

firem, které navrhují, vyrábí i dodávají prvky pro dětská hřiště. Tyto 
firmy většinou navrhují a také vyrábí zařízení pro různé typy prostor - 
pro rodinné zahrady, mateřské školky, školy i do veřejných prostranství. 
Dokonce se nemalá část firem vedle této produkce zabývá i výrobou 
těchto zařízení do interiérů.

Společnost HRAS - zařízení hřišť, s. r. o. působí na trhu již 
15 let. Je to firma pocházející z Havířova - Dolní Datyně. Její sestavy 
jsou praktické, většinou dřevěné, ale působí neoriginálním dojmem. 
Jsou to většinou sestavy tvořené dřevěnými věžičkami a plechovými 
skluzavkami. Nabízí jednu hlavní produktovou řadu a kromě toho 
i nespočet doplňků, které lze kombinovat a rozšiřovat tak tyto sestavy. 

Obr. 1.24. Dřevěná sestava firmy Hras.
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Obr. 1.26. a 1.27. Herní sestavy od společnosti Direct Media

Direct Media, s.r.o., produkční společnost založená v roce 1995 
v Brně, pracuje v mnoha oborech na českém i světovém trhu. Divize 
HŘIŠTĚ.CZ je výrobce a distributor dětských hřišť s rozsáhlou nabídkou 
certifikovaných herních systémů určených pro vnitřní i venkovní 
použití. 

Produktové řady pro venkovní použití jsou BOBR OUT, BOBR 
AKÁT a nejnovější PIPE AGE, která je velmi originální díky zajímavému 
tvarování a použití neobvyklých materiálů.
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2.1. PŘEDDIPLOMOVÝ PROJEKT

Pro svůj předdiplomový  projekt jsem si zvolila stejné téma, jako 
pro diplomovou práci, ale jiný postup. Pro navrhování jsem si zvolila 
několik zajímavých témat, od kterých se bude odvíjet vzhled. Hřiště 
bude tedy tématicky zaměřené. V předdiplomovém projektu jsem 
navrhla nástin  tří variant a pro samotnou diplomovou práci jsem si jednu 
variantu vybrala a tu jsem pak rozpracovala po všech stránkách. 

Již na začátku jsem se rozhodla, že celé hřiště bude tématicky 
zaměřené a bude znázorňovat určité prostředí. Jako možnosti jsem 
navrhovala podmořský svět, sci-fi, piráti, roboti, vesmír, svět v oblacích 
a nebo vesmír. Z těchto možností jsem zvolila tři varianty, které jsem 
navrhovala v rámci předdiplomového projektu. 

Všechny varianty mají společné znaky. Je to jeden velký 
multifunkční hlavní prvek, který je kombinací průlezky, lezecké stěny 
a skluzavky a kolem tohoto prvku budou umístěny doplňující zařízení 
jako houpačky a kolotoče. Tyto prvky tématicky doplňují hlavní zařízení. 
Celé hřiště dohromady bude tvořit určitý celek, prostředí. 

Obr. 2.1. Celkový vzhled první varianty.
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Obr. 2.2. Multifunkční prvek ve tvaru letadla.

2.1.1. PRVNÍ VARIANTA

 První variantou je dětské hřiště znázorňující svět v oblacích. 
Hřiště se skládá z multifunkčního hlavního prvku, který je kombinací 
skluzavky lezecké stěny a lanových prolézaček.

Hlavní prvek tvoří  stylizované letadlo, upevněné přední částí 
do země. Tento prvek obsahuje velkou skluzavku pro dvě děti. Na 
tuto skluzavku vedou dva vstupy, první, pro menší děti je skrz vnitřek 
letadla. Po žebříku se dá vyšplhat nahoru a prolézt otvorem v zadním 
vertikálním křídle na skluzavku. Druhá cesta vede venkovní stranou. 
Děti by mohli šplhat několika způsoby po pravém zadním křídle a tak 
se dostat na pravou část skluzavky.

Jako doplňující prvky jsem navrhla kolotoč a pružinovou 
houpačku ve tvaru vrtulí z letadla pro 2-4 děti. Dalším prvkem je 
zavěšená houpačka také pro více dětí. Houpačka je tvořena tvarem 
ptáka, který má místo nohou zavěšenou síť ve tvaru hnízda, na kterém 
se lze houpat a točit všemi směry. Tento pták je asociací na dětské 
pohádky o tom, že děti nosí čáp, či vrána. Hřiště doplňují prolézačky 
ve tvaru mraků, které tématicky dotvářejí atmosféru světa v oblacích.
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2.1.2. DRUHÁ VARIANTA

Jako druhou variantu jsem si vybrala téma podmořský svět. 
Hlavním prvkem v tomto případě bude velká ponorka, napůl 

ponořená v zemi. Hlavní konstrukci tvoří mohutné ocelové trubky, ve 
kterých by byla vpletena prolézací síť z polyamidové sítě s ocelovými 
jádry. Hlavní konstrukce je složena z několika opakujících se segmentů. 
Tyto segmenty jsem použila i do ostatních zařízení této varianty, čímž 
celkově sjednocuji všechny prvky. Na horní části ponorky je umístěna 
věž se skluzavkou, na kterou vede žebřík. Protože se toto  místo nachází 
již ve velké výšce, je celé ohraničeno aby dítě nemohlo spadnout. 

Obr. 2.3. a 2.4. Houpačka, prolézačky a kolotoč ve tvaru vrtule.

Obr. 2.5. Prolézačka se skluzavkou
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Obr. 2.6. - 2.8. Kolotoč, prolézačka a velkový pohled na druhou variantu

Doplňujícími prvky jsou prolézačky a houpačky ve tvaru bublin 
a ryb. Používám zde stejný prvek, jako u hlavní ponorky a to je kruh 
spojený s ohýbanými tyčemi, přičemž tyto spoje jsou kryté hladkými 
plastovými koulemi. Jediným hmotovým prvkem v této variantě je 
kolotoč ve tvaru medúzy.

2.1.3. TŘETÍ VARIANTA

Třetím námětem je fantastický vesmír a scifi. Toto je pro děti 
velmi atraktivní téma. Hlavním prvkem je ztroskotaná kosmická loď. 
Ta by sloužila jako prolézačka, úkryt a skluzavka. Uvnitř je kovový 
nebo lanový žebřík na skluzavku. Na tu by se dalo dostat i lezením po 
venkovní stěně. Několik doplňujících prvků tvoří houpačky a prolézací 
sítě ve tvaru mimozemšťanů a kolotoč ve tvaru planetky.
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Obr. 2.9., 2.10. Původní a finální vzhled kolotoče.

2.2. VARIANTNÍ NÁVRHY

Z variant předdiplomového projektu jsem si zvolila „Svět 
v oblacích“. U jednotlivých zařízení jsem rozpracovala několik variant. 
Jako hlavní prvek je zde stylizované letadlo, které slouží jako lanová 
prolézačka, lezecká stěna a skluzavka. Toto letadlo prošlou velkou 
změnou od hmotového návrhu v předdiplomovém projektu po finální 
variantu, která splňuje technické, ergonomické a bezpečnostní 
kritéria. 

2.2.1. KOLOTOČ A KOLÉBAČKA VE TVARU VRTULE

Pružinový kolotoč je ve finální variantě velmi odlišný. Původně 
jej tvořila jenom vrtule uzpůsobena pro sezení čtyř dětí umístěná na 
pružné svislé ose. Tento prvek jsem musela přizpůsobit bezpečnostním 
normám, které povolují tento typ kolotoče pouze s kruhovou podlážkou. 
Tuto podlážku jsem musela zakomponovat do konečného návrhu 
a také tento prvek lehce rozměrově přizpůsobit.

Pružinová houpačka ve tvaru vrtule prošla vývojem spíše z 
hlediska designérského a ergonomického. Měnil se pouze tvar madel. 
Zde uvádím tři varianty, ze kterých jsem si nakonec zvolila poslední, 
protože je nejbezpečnější a také nejlépe koresponduje s kolotočem 
stejnou ocelovou konstrukcí.

Obr. 2.11. Postup navrhování pružinové houpačky
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Obr. 2.12., 2.13. Varianty zavěšené houpačky.

2.2.2. HOUPAČKA „ČÁP“

Původní návrh byl spíše jen nástin řešení, proto jsem jej musela 
dost změnit. Navrhla jsem další dvě varianty. První je varianta, kdy je 
celá konstrukce houpačky tvořena tělem čápa. Od této varianty jsem 
upustila, protože by tato konstrukce byla složitá a hodně velká a hmotná. 
Mohla by rušit celkový vzhled hřiště, kterému by měl dominovat hlavní 
prvek - letadlo. 

Poslední variantu tvoří oblouková ocelová konstrukce na 
jejímž vrcholu by bylo umístěno tělo čápa z barevného sklolaminátu. 
Tuto variantu jsem si vybrala, protože má nejvíce společných prvků 
s ostatním zařízením hřiště a je také technicky a konstrukčně dobře 
proveditelná.
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Obr. 2.14. Varianty prolézačky

2.2.3. PROLÉZAČKY

Navrhla jsem několik variant také pro prolézačky ve tvaru mraků. 
Základ ve všech variantách tvoří vnější ocelová konstrukce. Vnitřní část 
tvoří buď svařované trubky, nebo může být vypletena provazovou sítí. 
V konečném řešení jsem do této konstrukce přidala boční obloukové 
podpěry pro posílení pevnosti prolézaček.



DIPLOMOVÁ PRÁCE: DESIGN PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, Bc. ELIŠKA SLOVÁKOVÁ, 2009 37

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ3.  
ERGONOMIE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

BEZPEČNOST

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ



DIPLOMOVÁ PRÁCE: DESIGN PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, Bc. ELIŠKA SLOVÁKOVÁ, 200938

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Obr. 3.1., 3.2. Skluzavka s figurami dětí vysokých 110 cm. 

3.1

Veškeré ergonomické požadavky jsou zahrnuty v bezpečnostních 
normách. Týká se to všech rozměrů, které musí být přizpůsobeny 
tělesným rozměrům dětí ve věkové skupině, pro kterou je hřiště určeno. 
Snažila jsem se vyhovět všem požadavkům v bezpečnostních normách. 
Obecně šlo většinou o dostatečně velké, nebo malé otvory, ve kterých 
se nesmí zachytit části těla, nebo oděvů a také jsem všechny prvky 
rozměrově přizpůsobila dětskému tělu, které je proporčně odlišné od 
těla dospělých. 

3.1. ERGONOMIE SKLUZAVKY

V bezpečnostních normách je skluzavka rozdělena na tři části. 
První je startovní úsek, druhá je kluzná část a třetí je dojezdová část. 
Šířka skluzavky by měla být ve všech místech stejná a to menší 
než 700 mm. Skluzavka, kterou jsem navrhla tvoří tělo letadla. Je to 
poměrně velká skluzavka se dvěma kluznými dráhami. 

PRAVÁ STARTOVNÍ ČÁST
Na pravou dráhu děti vstupují otvorem ve svislé ocasní ploše, ke 

které vede žebřík umístěný uvnitř letadla. Žebřík je upevněn v úhlu 70° 
a jednotlivé příčky jsou ve vzdálenosti 250 mm. Otvor je vysoký přibližně 
800 mm a široký 900 mm, což je dostatečná velikost z ergonomického 
i bezpečnostního hlediska. Startovní úsek je široký stejně jako zbytek 
dráhy 500 mm, dlouhý 900 mm se sklonem 0°. Tento úsek jsem 
navrhla větší než předepisují normy, protože vstup je z boční strany 
a nedostatečný prostor v tomto úseku by mohl být nebezpečný. Kolem 
startovní části jsou souvislé zábrany předepsané normami. Laminátová 
část je vysoká 500 mm a 100 mm nad ní je umístěno ocelové madlo, 
které plynule přechází v držadlo napříč startovnímu úseku na začátku 
kluzné části.
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3.1

Obr. 3.3, 3.4. Lezecké úchyty.

LEVÁ STARTOVNÍ ČÁST
Na levou část skluzavky je přístup z levé výškovky. Na tu děti 

mohou vylézt pomocí lanové sítě napnuté mezi spodní částí levého 
křídla a levou výškovkou. Startovní úsek je stejně velký jako u pravé 
části – 500 x 900 mm. Tato část je plynule propojena s přístupem 
po výškovém křídle. Výškovka je ohraničena z boční a zadní strany 
bezpečnostním zábradlím vysokým 700 mm. 

KLUZNÁ A DOJEZDOVÁ ČÁST
Tyto části jsou pro obě skluzavky stejné a jsou odděleny 

podélným vyvýšením. Tímto nyní skluzavka vyhovuje bezpečnostním 
normám, protože každá kluzná dráha je teď ohraničena z obou stran. 
Kluzný úsek je široký 500 mm a dlouhý zhruba 2200 mm se sklonem 
40°. Bezpečnostní normy předepisují průměrný sklon menší než 40° a 
v žádném bodě nesmí sklon přesahovat 60°. Dojezdová část je dlouhá 
600 mm a sklon přechází od 10° po 0° na konci skluzavky. Podle norem 
má být tato část dlouhá minimálně 500 mm s maximálním sklonem 10°. 
Konec skluzavky je v předepsané výšce 300 mm. 

SÍŤ A LEZECKÉ ÚCHYTY
Síť, která tvoří přístupovou cestu na 

jednu část skluzavky má otvory dostatečně 
velké aby dítě nemohlo nikde uvíznout. Na 
pravém křídle jsou umístěny lezecké úchyty 
ve tvaru ptáků. Tyto úchyty jsou ergonomicky 
navržené pro snadný úchop a uchycení je 
zakryto gumovou krytkou.

3.5. Umístění sítě.
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3.2

Obr. 3.6. Kolotoč s podlážkou.

3.2. KOLOTOČ

Kvůli ergonomii a bezpečnostním normám se můj konečný návrh 
hodně pozměnil. Na začátku kolotoč tvořila pouze sedátka ve tvaru 
vrtule otáčející se okolo středu. Bezpečnostní normy zakazují možnost 
zranění dítěte rotující částí, proto jsem musela přidat podlážku, která 
se točí zároveň se sedátky. Tento kolotoč je tvořen souvislou kruhovou 
podlážkou spojenou se sedátky ve tvaru vrtule, které jako základní 
části obíhají stejným směrem. Průměr podlážky je 1100 mm. Otočná 
plošina není v jedné rovině se základnou a je ve výšce 80 mm nad 
zemí. Kvůli možnosti vsunutí nohy, nebo ruky pod plošinu musí být 
spodní část v délce 300 mm od okraje směrem ke středu naprosto 
hladká. Všechny čtyři sedací části mají dostatečnou velikost přibližně 
400 x 200 mm  jsou umístěny ve výšce 300 mm. Podlážka s vrtulí 
se otáčí kolem svislé osy s nulovým sklonem. Tuto osu tvoří hřídel 
nepohyblivě upevněna do země spojená s kruhovým kormidlem, které 
se také nepohybuje vzhledem k zemi. Kolem tohoto kormidla se děti 
na kolotoči mohou otáčet, je vyrobeno z ocelových trubek o průměru 
30 mm, aby bylo snadno uchopitelné pro děti.

3.3. PRUŽINOVÁ HOUPAČKA

Pružinová houpačka tvarově tvarově navazuje na kolotoč. Vrtule 
je v tomto případě totožná. Je umístěna ve výšce 300 mm. Lopatky 
vrtule slouží jako sedátka široká asi 200 mm. Kolem středu je stejná 
ocelová konstrukce jako u kolotoče. Horní část konstrukce slouží jako 
madlo pro bezpečné uchycení a spodní kruh tvoří podložku pro nohy a 
zabraňuje spolu s tuhostí pružiny příliš velkému zhoupnutí.



DIPLOMOVÁ PRÁCE: DESIGN PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, Bc. ELIŠKA SLOVÁKOVÁ, 2009 41

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

3.4

3.4. HOUPAČKA „ČÁP“

Hnízdo sloužící jako sedátko pro více dětí je uchyceno na 
vrcholku obloukové konstrukce ve dvou bodech. To umožňuje plné 
zhoupnutí kolmo na zavěšení a částečně i houpání po ose rovnoběžné 
s nosníkem. Oblouk tvořený ocelovými trubkami je dostatečně velký 
pro bezpečné houpání bez nárazu všemi možnými směry. Upevnění 
je ve výšce 2200 mm. Síťové sedátko má průměr 900 mm a musí 
být dostatečně pevné aby uneslo až šest dětí najednou, předepsaná 
minimální hmotnost je 250 kg. Předepsaná výška sedátka u této 
houpačky je minimálně 400 mm, já jsem navrhla síť ve výšce 450 mm. 
Tato výška splňuje normy a zároveň není pro děti příliš velká. 

3.5. PROLÉZAČKY VE TVARU MRAKŮ

U prolézaček jsem řešila omezení spíše z hlediska technického 
a konstrukčního. Vnější konstrukce je vyrobena z trubek o průměru 6 
cm a vnitřní tvoří trubky o průměru 30 mm. Tento rozměr je asi nejlepší 
pro pohodlné a pevné uchopení pro děti všech věkových kategorií. Při 
tvarování těchto prvků jsem se snažila vyloučit riziko zachycení části 
těla, zejména hlavy. 

obrázek vahadlové houpačky z 18. století
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3.6

3.6. BEZPEČNÝ PRŮBĚH PÁDU A OCHRANNÁ 
DOPADOVÁ ZÓNA

Bezpečný průběh pádu znamená, že ve dráze možného pádu 
nesmí být žádná nečekaná překážka, o kterou by se dítě při pádu mohlo 
zranit. Touto zásadou jsem se při navrhování také řídila. Ochranná 
dopadová zóna je minimální volný prostor kolem každého zařízení. 
Tato zóna je předepsaná také kvůli bezpečnému průběhu pádu. Zóny 
u dynamických prvků (houpačky, skluzavky)  se nesmí navzájem 
křížit, u statických (prolézačky, žebříky, lezecké stěny) je vzájemné 
překrývání zón povoleno.
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4.1

Obr. 4.1. Celkový náhled na všechny prvky.

4.1. TVAROVÉ ŘEŠENÍ HŘIŠTĚ JAKO CELKU

Snažila jsem se navrhnout všechny prvky tak, aby spolu nejen 
materiálově, ale i tvarově souvisely a všechny dohromady tvořily 
celek. 

Jako materiály jsem na všech prvcích použila ocel v kombinaci 
s barevným sklolaminátem. Ocelové trubky jsou povrchově upraveny 
žárovým zinkem. Tento materiál zajímavě kontrastuje s teplým zářivým 
laminátem.

Tvarově jsem hřiště sjednotila pomocí prvku opakujícího se na 
všech zařízeních. Tímto segmentem je kruh uchycený ve dvou nebo 
více kvadrantech. Tento segment je z ocelových trubek a je skoro 
stejný (i velikostně) u podpěrné konstrukce letadla, u prolézaček 
a u houpačky. Tento kruh je zakomponován i u kolotoče a pružinové 
houpačky. Avšak tady je uchycen kolmo na svoji rovinu. 
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4.2

4.2. JEDNOTLIVÉ PRVKY

U letadla se tvarové řešení odvíjí od tvaru a velikosti skluzavky. 
Tato je předepsaná normami a ergonomickými požadavky. I přes 
omezení jsem zachovala stylizovaný tvar letadla. Ve spodní části jsou 
velká křídla sloužící jako lezecké stěny. V zadní části letadla jsem pak 
zachovala výšková křídla a také svislou ocasní plochu. Z hlediska 
technického jsem musela vytvořit podpěrnou konstrukci, která je tak 
součástí tvaru letadla. V této konstrukci jsou zakomponovány kruhové 
segmenty, které jsou společné pro všechny prvky.  

Kolotoč a kolébačku tvoří vrtule, které jakoby odpadly z letadla, 
a ocelový rám. Konce lopatek vrtulí jsou přizpůsobeny k sezení. Rám je 
tvořen dvěma kruhy spojenými trubkami ve všech čtyřech kvadrantech. 
Tento segment se opakuje na všech zařízeních hřiště.

Houpačka Čáp je tvořena velkým obloukem z ocelových trubek, 
tělem čápa a sedátkem zavěšeným na vrcholu oblouku. Ocelový rám 
má na každé straně dvě trubky. Ty jsou propojeny kruhy upevněnými 
na protilehlých kvadrantech. Tyto segmenty celkově zpevňují houpačku 
a zároveň mají funkci estetickou – jsou použity na všech prvcích 
a sjednocují celkový vzhled hřiště. 

Prolézačky ve tvarů mraků tématicky dotvářejí hřiště. Navrhla 
jsem je ve dvou variantách. Jedna je tvořena třemi oblouky a druhou, 
menší, tvoři oblouky dva. Kvůli pevnosti jsem do tvaru zakomponovala 
obloukové podpěry vycházející kolmo na základní rovinu prolézačky. 
Tím jsem tvar oblaku rozvinula do prostoru. Základní prolézací část je 
složena z dlouhých vodorovných příček a z kruhů připojených k příčkám 
ve dvou protilehlých kvadrantech. 





DIPLOMOVÁ PRÁCE: DESIGN PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, Bc. ELIŠKA SLOVÁKOVÁ, 2009 47

BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ5.  

BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ



DIPLOMOVÁ PRÁCE: DESIGN PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, Bc. ELIŠKA SLOVÁKOVÁ, 2009

sdkhfkrhjge

48

BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

5.

Obr. 5.1. Barevné varianty kolotoče.

Barevné řešení se z velké části odvíjí od možností materiálů 
použitých pro výrobu zařízení hřiště. Části vyrobené z ocelových trubek 
(kromě prolézaček)  jsem ponechala bez nátěru. Tyto ocelové trubky 
by byly ošetřeny povrchovou úpravou žárový zinek, což způsobí matně 
šedý kovový povrch. Tato barva kovu zajímavě kontrastuje s druhým 
materiálem, kterým je sklolaminát. Tento laminát je možno vyrobit 
v zářivých, živých barvách nezbytných pro atraktivitu dětského hřiště. 

Hlavní barvou celého hřiště by byla světle modrá. Tuto barvu jsem 
využila z důvodu spojitosti se světem v oblacích. Hlavní prvek letadlo 
je celé bleděmodré v kombinaci se žlutou a kovově šedou barvou.

Ostatní prvky jsou také světle modré v kombinaci se žlutou 
a zářivě červenou. Barvy jsou velmi variabilní. Na žádném prvku by 
se neměla vyskytovat zelená barva. Je zastoupena v okolní přírodě 
a nehodí se k tématu svět v oblacích. Živé barvy jsou samozřejmostí 
pro prvky dětského hřiště. Zářivé odstíny jsou pro děti velmi atraktivní 
a přitahují jejich pozornost, což je u zařízení dětského hřiště samozřejmě 
nezbytné. Například červená barva povzbuzuje aktivitu, proto je zde 
také zastoupena.
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Obr. 5.2. Možná barevnost prolézačky

Pro povrch hřiště využívám speciálních pryžových dlaždic 
tlumících náraz. Tento materiál je v poslední době rozšířený v jakýchkoli 
barvách. Nejvhodnějšími barvami by pro tento povrch byly spíše světlé 
tlumené odstíny, aby neodpoutávaly pozornost od zařízení hřiště. 

Do grafického řešení bych zahrnula prolézačky ve tvaru mraků, 
které dotváří celkový dojem z hřiště, protože tyto prvky působí spíše 
dvojrozměrně, než prostorově. Oba tvary jsou tvořeny oblým vnějším 
rámem a vnitřní výplní ve tvaru rovných příček a kruhů. Tyto prolézačky 
jsou jako jediné prvky vyrobené z oceli opatřené barevným nátěrem. 
Barevné provedení tedy nabízí mnoho variant, pro ukázku jsem zvolila 
světle modrou, žlutou a červenou.
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6.1

Obr. 6.1. Gumový povrch tlumící náraz.

6.1. MATERIÁLY

Již na začátku navrhování jsem se rozhodla pro použití určitých 
materiálů. Po technické analýze jsem zvolila ocel v kombinaci se 
sklolaminátem. Tyto materiály jsou nejen moderním trendem, ale jejich 
mechanické vlastnosti jsou velmi dobré, zvláště ve srovnání se dřevem. 
Ocel jsem užila zejména na konstrukční části, kde je vyžadována pevnost. 
Pro tyto konstrukce jsou vhodné přímé a ohýbané ocelové trubky o 
průměru 50 a 30 mm, což zaručuje dostatečnou pevnost a zároveň 
splňuje ergonomické požadavky pro uchopení. Tyto požadavky jsem 
musela zohlednit, protože velká část těchto konstrukcí slouží dětem 
k lezení a šplhání. Ocelové trubky jsou spojeny svařováním. Všechny 
svary na místech, se kterými děti mohou přijít do styku musí být 
zabroušeny do hladka jak předepisují bezpečnostní normy. Nejběžnější 
povrchová úprava používaná při výrobě dětských hřišť je žárový zinek. 
Tyto ocelové části, kromě prolézaček, jsem ponechala bez nátěrů kvůli 
zajímavému kontrastu s barevným sklolaminátem. 

Ostatní části jsou ze sklolaminátu. Tento materiál je využíván 
zejména pro výrobu skluzavek, ale je velmi vhodný na výrobu prakticky 
jakéhokoli prvku. Jediný problém  v případě mého návrhu nastává 
u hlavního prvku, do kterého jsem kvůli pevnosti musela zakomponovat 
podpěrnou ocelovou konstrukci. Hlavní prvek je poměrně velký 
a laminát by sám o sobě nevydržel provozní zátěž. 

Pro povrch hřiště je vhodné použít speciální povrch tlumící náraz. 
Protože pokud je možná výška pádu více než 2 m je tento povrch 
nejbezpečnějším řešením. 
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6.2
Obr. 6.2. Jednotlivé části letadla.

6. 2. KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

6.2.1. LETADLO
 

Celková výška je 2800 mm, rozpětí křídel je 7000 mm, šířka 
těla je 2300 mm a celková délka je 3800 mm. Kvůli výrobě, přepravě 
a montáži jsem laminátovou část rozdělila na několik segmentů. 
Hlavní částí je skluzavka, ta je široká přibližně 1800 mm a vrchní část 
zábrany dosahuje do výšky 2200 mm. Dalšími segmenty jsou boční 
části s výškovými křídly, hlavní křídla, svislá ocasní plocha (směrovka) 
sloužící jako vstup na skluzavku a vnitřní krycí část. 

Laminátové části jsou sešroubovány všechny dohromady. 
Skluzavka, bočnice a křídla jsou spojeny tak, aby všechny šrouby zůstaly 
uvnitř konstrukce kryté vnitřní částí. Tato část je spojena s bočnicemi na 
spodním okraji a v kruhových otvorech a se skluzavkou podél horního 
otvoru. Šrouby jsou v těchto případech zakryté speciálním pryžovým 
lemem kruhového průřezu, který na ně přesně dosedá. Tento lem 
zároveň řeší problém roztřepených a ostrých okrajů laminátu, které 
mohou být nebezpečné. Veškeré tyto okraje jsou překryty lemem, nebo 
skryty uvnitř konstrukce.
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Obr. 6.3. Plastový lezecký úchyt

Lezecké úchyty jsou vyrobeny s tvrzeného plastu. Uprostřed je 
šroub pro uchycení na křídlo. K bezpečnému překrytí spojů slouží žluté 
gumové krytky. 

Lezecká síť je upevněna na zadní straně 
výškovky a dole v zemi těsně před velkým 
křídlem. Je vyrobena z polyamidového 
vlákna s ocelovým jádrem.

Spoje v ocelové konstrukci jsou 
svařované a ty které musí být rozebíratelné 
jsou nasazovací a pojištěné šrouby nebo 
nýty. Tato konstrukce je upevněna pod úrovní 
základny pomocí speciálních prvků, které 
nabízejí firmy zabývající se příslušenstvím 
pro dětské hřiště. Spodní část je ukryta v zemi 
pod úrovní terénu a včetně spoje je překryta pryžovými dlaždicemi, 
které jsem navrhla pro celý povrch hřiště. Podobný systém ukotvení 
bych použila u všech prvků. 

Obr. 6.4. Příslušenství pro upevnění do země a pro lanové sítě
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6.2.2. KOLOTOČ
Ten tvoří ocelová konstrukce v kombinaci s laminátovými prvky 

(sedací část, podlážka). Celková výška je přibližně 600 mm a vnější 
průměr podlážky je 1250 mm. Vnitřní část středního sloupu je pevně 
ukotvena v zemi a na ní se na ložisku otáčí vnější část sloupu, na níž 
jsou upevněna sedátka a podlážka. Nahoře je ocelový kruh, pevně 
spojen s vnitřní statickou částí sloupu. Pomocí tohoto „kormidla“ se 
děti mohou na kolotoč otáčet.

6.2.3. PRUŽINOVÁ HOUPAČKA
Je tvořena silnou pružinou, sedátky ve tvaru vrtule a ochranným 

rámem. Průměr rámu je 500 mm a výška 450 mm. Průměr sedací 
části je asi 1200 mm a průměrná tloušťka je 50 mm. Pružiny, uchopení 
i veškeré krytky vyrábí firmy zabývající se příslušenstvím. Na obrázku 
6.5. je zobrazena pružina a zakotvení do země.

Obr. 6.5. Ukotvení pružinové houpačky do země a pružina. 
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Obr. 6.6. Uchycení houpačky a síť od firmy E. Beckmann

6.2.4. PROLÉZAČKY
Prolézačky jsou vyrobeny kompletně z ohýbaných svařovaných 

trubek. Tyto ocelové výrobky mají, kvůli odolnosti proti povětrnostním 
podmínkám povrchovou úpravu žárovým zinkem. Jiná možnost by 
byla použít ocel nerezovou, což by ale bylo výrobně a hlavně také 
finančně velmi náročné. Upevnění v zemi by proběhlo úplně stejně 
jako u konstrukce letadla (což je pomocí již vyrobených speciálních 
segmentů). 

V jedné variantě uvádím jako možnost vyplnit venkovní rám 
prolézačky lezeckou sítí. V tom případě by také byla použita polyamidová 
lana s ocelovým jádrem, spojená ocelovými díly. 

6.2.5. HOUPAČKA „HNÍZDO“
Základ tvoří ocelová konstrukce složená ze dvou navzájem 

zkřížených oblouků. Ve spodní části, kde jsou tyto oblouky nejdál od 
sebe jsou spojeny. Spoje jsou tvořeny tyčemi a kruhy, což jsou segmenty 
opakující se na všech prvcích. Umístění v zemi je opět stejné jako 
u letadla. Nahoře na ocelové konstrukci je na dvou místech upevněna 
houpací síť. Upevnění a síť s lany lze najít v sortimentu téměř všech 
společností zabývajících se výrobou příslušenství pro dětská hřiště. 
Jako příklad uvádím uchycení a houpací síť na obrázku 6.6. 

Na vrcholu konstrukce je upevněno tělo ptáka vyrobené z 
laminátu. Tělo je vyrobenou ze dvou částí tak, aby se horní dala nasadit 
a upevnit na konstrukci v místě křížení oblouků a spodní aby zakryla 
konstrukci. Ve spodní části jsou dva otvory umožňující provlečení 
řetězů, na kterých jsou přichycená lana a houpací síť. 
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7.1. TECHNICKÁ ČÁST

V technické části jsem se zabývala především výběrem vhodných 
materiálů a také otázkou výroby. Materiály jsem zvolila s přihlédnutím 
k faktu, že jsem navrhovala atypické hřiště, které není určeno pro 
sériovou výrobu. Proto jsem místo plastů zvolila laminát, který je velmi 
vhodný přesně pro tyto účely. Dalším aspektem pro výběr materiálů 
byla bezpečnost, jako například u speciálního povrchu hřiště tlumícího 
náraz. Celkově jsem zvolila poměrně nové materiály, které nabízejí nové 
možnosti výroby a jsou velmi odolné vůči povětrnostním podmínkám 
(oproti například dřevu). 

Konstrukci všech prvků jsem navrhla s ohledem na provozní 
a povětrnostní zatížení. Uvnitř letadla je ocelová konstrukce, která 
zaručuje dostatečnou pevnost zařízení. Ukotvení do země včetně spojů 
k těmto kotvícím segmentům je ve všech případech zakryto pryžovými 
dlaždicemi.  

7.2. ERGONOMICKÁ ČÁST

Ergonomické aspekty se v případě dětského hřiště odvíjí od 
bezpečnostních norem, ve kterých jsou popsány rozměry a velikosti 
téměř všech funkčních částí, zejména velikost otvorů, madel a úchytů. 
Tyto rozměry jsou přizpůsobeny proporcím dětí ve věkové kategorii, 
pro kterou je zařízení určeno. U všech prvků jsou nařízeny ochranné 
dopadové zóny, ve kterých se nesmí nacházet žádný předmět.  

7.3. PSYCHOLOGICKÝ ROZBOR

Z hlediska psychologického je hra nezbytně nutná pro zdravý vývoj 
dítěte. Proto jsou taková hřiště velice důležitá. Všechny prvky tvořící 
„Svět v oblacích“ patří do prostředí nebe. To děti učí, které předměty 
lze vidět na nebi a zároveň je to láká k vymýšlení příběhů. Použila jsem 
barvy v sytých odstínech, což také podněcuje aktivitu. Zajímavý příběh 
tvoří houpačka „Čáp“. Je to stylizace příběhu, který je u nás vyprávěn 
většině malým dětem, když se zeptají, jak přišly na svět. Je to klasická 
pohádka, že děti nosí čáp. Pro rodiče toto hřiště také může přinést 
spoustu nápadů na příběhy a spojit tak hru s vyprávěním.

Prvky jsou tvořeny spíše oblými tvary, což vyvolává pocit 
bezpečí.
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7.4

7.4. ESTETICKÁ FUNKCE

Hřiště působí esteticky kompaktně. Všechny prvky jsem se snažila 
sjednotit tématicky, tvarově i použitými materiály. Protože je hřiště 
pestře barevné, rozhodně oživí jakékoli šedé sídliště. To ale nevylučuje 
umístění v parku nebo jinde, kde je přítomna zeleň. Vytvořila jsem 
objekty, které zároveň připomínají sochy a mají podstatnou estetickou 
funkci pro okolní prostředí. 

7.5. EKONOMICKÝ ROZBOR

Vzhledem k faktu, že jsem nemusela řešit sériovou výrobu jsem 
navrhla velmi atypické hřiště. Po ekonomické stránce jsem tedy nebyla 
nijak omezená. I přes atypický vzhled a kusovou výrobu nebude toto 
hřiště extrémně nákladné, ale bude patřit do vyšší cenové kategorie. 
Cena se odvíjí od počtu vyrobených kusů. Řádově se ale může prodejní 
cena pohybovat od 100 000 do 300 000 korun. Laminát je velmi dobrý 
materiál, ze kterého lze vyrobit prakticky jakýkoliv tvar velmi jednoduše 
a finančně nenáročně. Mnoho komponent pro moje hřiště je výhodné 
koupit od výrobce příslušenství pro zařízení dětských hřišť.  

7.6. SOCIÁLNÍ FUNKCE

Sociální funkce dětských hřišť je, stejně jako psychologická, 
nezbytná pro zdravý mentální vývoj dětí. Dětská hřiště jsou speciálním 
prostředím. Ve škole, resp. ve školce si dítě totiž spolužáky vybrat 
nemůže, avšak na hřišti se dítě může rozhodnout s kým si bude hrát, 
a to má obrovský vliv na jeho společenský rozvoj. Všechny prvky, které 
jsem navrhla jsou pro více dětí. Na některých je dokonce nezbytná 
spolupráce (pružinová houpačka a kolotoč). Proto se děti musí domluvit 
mezi sebou, čímž se učí správné komunikaci. Ta je pak základem 
pozdějšího života ve společnosti.
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ZÁVĚR

8.

ZÁVĚR8.  

Mým cílem bylo navrhnout funkční a bezpečné hřiště, které 
je zároveň atraktivní a zábavné pro děti. Navrhla jsem originální 
a inovativní prvky, které jsou určitým způsobem odlišné od současné 
produkce. 

Nejčastějším zařízením bývají multifunkční stavby sloužící jako 
lezecké stěny, prolézačky a skluzavky. Ostatní zařízení jako houpačky, 
kolébačky a kolotoče jsou spíše doplňujícími prvky. Můj návrh má 
podobné uspořádání jako dnešní hřiště, avšak s originální myšlenkou 
tématického zaměření. Toto tématické zaměření ovlivňuje vzhled 
jednotlivých prvků i hřiště jako celku. Zvolila jsem si svět v oblacích. 
Všechny prvky v mém návrhu s tímto tématicky souvisí.

Již při počátečním průzkumu jsem se rozhodla pro využití 
moderních materiálů jako jsou kompozity, kovy, lana a nové speciální 
materiály přímo určené pro dětská hřiště. Před pár lety bylo velmi 
oblíbeným materiálem dřevo. Od jeho využití jsem však upustila 
z důvodu nízké životnosti a konvenčního vzhledu. K mému výběru 
materiálů také přispěl trend, který směřuje k výrobě prvků hlavně 
z těchto materiálů.

Navržené hřiště je originální nejen celkovou koncepcí, ale také 
způsobem sjednocení prvků a využitím moderních materiálů. Všechny 
prvky jsou tématicky a vzhledově sjednoceny opakujícími se segmenty. 
Materiály a barvy jsou u všech prvků také společné. Toto hřiště je 
navrženo s určitým pohledem do budoucna, protože v dnešní době 
jsou na trhu většinou jen sériově vyráběné sady zařízení. 

Konečný návrh tak splňuje všechny požadavky, kladené na 
začátku této práce.
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