
Veřejná zeleň – problematika nově zakládaných a 
rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Rozčlenění zeleně:
- Intravilán ( zeleň uvnitř obce)
- Extravilán ( zeleň v okolí obce)
Dále se plochy dají rozdělit na plochy rekonstruované a plochy nově založené
Jakékoliv úprava zeleně jak v intravilánu tak v extravilánu obce by měly vznikat na základě určitých 
potřeb ( potřeba místa pro hry dětí, potřeba klidové odpočinkové zóny atd.). Jen tak mohou tyto plochy 
v dlouhodobém horizontu plnit svou funkci odpovídajícím způsobem.v dlouhodobém horizontu plnit svou funkci odpovídajícím způsobem.



Intravilán
Extravilán



Postup při tvorbě projektové dokumentace

- Sumarizace potřeb obce
- Zhodnocení vhodných ploch – vytipování určitých ploch svou polohou a podobou 

vyhovující určitým projektům ( park, dětské hřiště, odpočinková zóna, 
sportoviště)

Většinu úprav lze realizovat na základě stávajících zelených ploch  v obcích či městech – nalezení 
jejich náplně a následně úpravy,  které tuto náplň podporují. V důsledku toho jsou náklady 
na  rekonstrukci a následnou údržbu ploch nižší než u ploch zcela  nově založených. 
Samozřejmostí je i větší estetický efekt takovéto plochy ( přítomnost starých stromů atd.)



Návrhové části u stávající plochy by mělo předcházet důkladné zhodnocení dřevin a 
ostatních prvků ( oplocení, cestní síť), součástí tohoto zhodnocení by měl být 
návrh následných opatření. U dřevin to jsou například pěstební zásahy jako 
jsou probírky, popřípadě zdravotní řezy nebo bezpečnostní vázání v 
korunách některých dřevin.

Samostatný návrh by měl vycházet z potřeb daného místa a nějakým způsobem tak 
daný prostor zatraktivnit. 

V žádném případě by nemělo dojít pouze k samoúčelnému dotvoření plochy.



Veškeré návrhy musí také vycházet z místních podmínek a to jak přírodních,jakými jsou například 
nadmořská výška nebo průběh ročních teplot tak i kulturně historických a estetických.

Většina návrhů a jejich částí by neměla zbytečně dominovat svému okolí a strhávat pozornost na 
sebe, ale měla by být organickou součástí tohoto okolí. To platí nejenom o kompozici ale i o 
zvoleném sortimentu dřevin. 

Veškeré úpravy by měly respektovat ducha daného místa ( genia loci) i krajinný ráz. 



Nejprve by měla být vytipována problémová místa a navrženo řešení.
Toto řešení by mělo být konzultováno jak s dotčenými orgány a organizacemi, tak s lidmi, kterých se 

opatření bezprostředně týká – obyvatelé z okolí, skupiny, které budou plochu nejčastěji využívat –
např. matky s dětmi, senioři apod.



Příklady problémových ploch a výsadeb:



Nově zakládané plochy:
Většinou by se měly tvořit pouze na místech kde nejsou plochy stávající zeleně, kterou je možné 

zrekonstruovat. Popřípadě jsou zakládány tam, kde je zeleně akutní nedostatek. 
Filozofie zakládání nových ploch je stejná jako filozofie rekonstrukce ploch stávajících. Ve zvýšené 

míře zde však platí to, že by tyto plochy měly působit přirozeným dojmem a organicky zapadat do 
celkového obrazu dané lokality. V žádném případě by neměly být včleňovány například městské 
prvky úprav veřejných prostranství na vesnici a podobně.



Obě možnosti úprav, tedy rekonstrukce stávajících ploch i tvorbu nových lze již v projekční části rozdělit 
na úpravy intenzivní a extenzivní.

Tedy úpravy, které se liší množstvím použitého detailu – tím se rozumí zvláště trvalkové, letničkové nebo 
keřové záhony.

Jakékoliv použité detailu je samozřejmě nákladnější při následné údržbě plochy.
Celkově se dá říci, že pro následnou údržbu plochy je téměř vždy lepší rekonstrukce stávajících úprav, 

než tvorba ploch nových. 
Při jakékoli úpravě ploch je bezpodmínečně nutné myslet na každoroční náklady na údržbu zeleně.
Žádná úprava zelen ě není bezúdržbová.



Mechanismus podání žádosti o dotaci z Opera čního 
programu životní prost ředí:

1. Zpracování projektové dokumentace ur čité akce. 
Projektová dokumentace je již ve fázi vzniku konzultová na s Agenturou ochrany p řírody a krajiny ( AOPK), 

památkovým ústavem a dalšími dot čenými orgány a organizacemi. Sou částí projektové dokumentace je 
položkový výkaz vým ěr a orienta ční rozpo čet, který je vytvo řen v souladu s ceníky a instrukcemi AOPK a 
Státního fondu životního prost ředí ( SFŽP).

2. Zpracování žádosti o dotaci. 
Zhotovitel sestaví p řesný seznam a popis podklad ů, které mu budou poskytnuty objednatelem:

Např. doklad ze kterého je patrná právní subjektivita žad atele
prohlášení, že p ředmětem není kompenza ční nebo nápravné opat řeníprohlášení, že p ředmětem není kompenza ční nebo nápravné opat ření
ekonomické doklady – rozvahy, finan ční uzávěrky atd.

3. V rámci inženýrské činnosti zhotovitel zajistí další pot řebné podklady pro podání žádosti o dotaci:
Např. rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjád ření orgánu státní správy požadovaný pro daný druh op atření 

( např. stavební povolení, rozhodnutí o kácení apod.)
stanovisko orgánu státní správy ( obecní ú řad s rozší řenou p ůsobností), které dokládá soulad s územním 

plánem apod.
aktuální výpis z katastru nemovitostí, p řípadně nájemní smlouvy



4. Sumarizace podklad ů žádosti o dotaci
– zhotovitel v rozpracovanosti konzultuje se SFŽP a AOPK podklady akce
– zhotovitel v sou činnosti s objednatelem obsluhuje elektronické prost ředí dota čních program ů

– zhotovitel sestaví seznamy podklad ů dle pokyn ů SFŽP
– zhotovitel podá žádost na AOPK

5. Úspěšné p řidělení dotace
– Zhotovitel zajiš ťuje autorský a stavební dozor v rámci provád ění prací a zárove ň zajiš ťuje řádnou 

administraci dotace

Z většiny dota čních titul ů je možno hradit i zpracování projektové dokumentace,  inženýrskou činnost, 
administraci dotace a následný autorský a stavební dozor.



Příklad fixních náklad ů na údržbu zelen ě:

1. Vysýpaní odpadkových košů – 3 x týdně
2. Úklid odpadků v ploše – 3 x týdně
3. Metení cest a zpevněných ploch – 1 x týden
4. Úklid sněhu – v zimním období dle potřeby
5. Sekání trávníku – dle intenzity plochy 2 – 25 x rok
6. Hrabání listí – dle intenzity plochy 1 – 3 x rok
7. Řez stromů – výchovný řez, bezpečnostní řez, vázání v korunách stromů – dle stavu plochy
8. Zálivka – v intenzivních plochách musí v letních měsících probíhat alespoň zálivka květinových 

výsadeb a nových výsadeb dřevin



Příklad náklad ů na rekonstrukci či založení nových ploch zelen ě:

Založení mlatové cesty ( práce + materiál) – 600 Kč/m²
Založení cesty ze žulové kostky ( práce + materiál) – 900,- Kč/m ²
Lavička parková - materiál včetně instalace – 5 500,- Kč/kus
Odpadkový koš – materiál včetně instalace – 2 000,- Kč/kus
Strom o obvodu kmínku 14 – 16 cm – 3 500,- Kč/kus ( dle druhu)
Výsadba stromu včetně kotvení – 1 500,- Kč/kus
Založení trvalkového záhonu ( materiál + práce) – 750,-Kč/m ²



Přednášející Jiří Antoš Přednášející Jiří Antoš Přednášející Jiří Antoš Přednášející Jiří Antoš –––– majitel firmy TR ANTOŠ s.r.o.majitel firmy TR ANTOŠ s.r.o.majitel firmy TR ANTOŠ s.r.o.majitel firmy TR ANTOŠ s.r.o.



Bezpečnost ve řejných d ětských h řišť se řídí normou 
ČSN EN 1176 a 1177. V ČR od 1.12.2002 musí být 
všechny herní prvky certifikované v souladu s t ěmito 
normami.

Veřejná prostranstvíVeřejná prostranství
Školy, školky, d ětské domovy
Zařízení s p řístupem ve řejnosti (ZOO, restaurace, 

hotely, kempy, zábavná centra, atd.)
Nevztahuje se na h řišt ě se speciálním ur čení (hřišt ě 

plná odvahy) a h řišt ě sportovní



Prvky instalované p řed 1.12.2002 nemusejí mít 
certifikát, avšak vztahují se na n ě stejná 
pravidla  o provozování ČSN EN 1176 a 1177. pravidla  o provozování ČSN EN 1176 a 1177. 
Mimo jiné povinná ro ční kontrola (ur čení 
podmínek dalšího provozu). Vyhovující prvky 
mohou dosloužit na stávajícím míst ě nelze je 
stěhovat (nová instalace).



ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody



ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody pro houpačky



ČSN EN 1176-3 
Další specifické 

bezpečnostní 
požadavky a 

zkušební metody 
požadavky a 

zkušební metody 
pro skluzavky



ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy



ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody pro kolotoče



ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody pro kolébačky



ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz



ČSN EN 1177 – Povrch hřišť 
tlumící náraz – bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody



Norma 1176-11 Přídavné zvláštní bezpečnostně technické 
požadavky a zkušební metody pro sítě do prostoru



• Dub, akát
• vhodný pro venkovní konstrukce

ČSN EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi

Zabudovat do země se mohou pouze dřeviny s vysokou 
odolností proti hnilobě, impregnované, nebo znemožnit 

styk dřeva se zemí (patky).



• Tato norma stanovuje požadavky, které 
ochrání dít ě před nebezpe čím, jež nemusí být 
schopno p ředvídat, když používá za řízení 
k zamýšlenému ú čelu nebo zp ůsobem, který k zamýšlenému ú čelu nebo zp ůsobem, který 
lze logicky o čekávat. 

• Tato norma byla navržena s v ědomím 
pot řebnosti dohledu nad d ětmi ve v ěku od 0 
do 3 let. 



Výška volného pádu je nejv ětší svislá 
vzdálenost od jednozna čně uvažované 

opory t ěla k nárazové ploše pod ní.
0 – 1m udržovaný trávník, zemina0 – 1m udržovaný trávník, zemina

1 – 3m tlumící materiál
3 a výše opustit pouze ur čeným 

způsobem (tobogán)



Výška volného pádu
• nad 0,6 m musí být povrch tlumící náraz
• do 1 m trávník, p ůda
• 1 - 3 m 300mm tlumení + 200mm p řemíst ění = tlouš ťka 500mm       

vrstva tlumení – možno zten čit – nutno doložit certifikát pro  
daný materiál a výšku volného pádu (mají n ěkteří výrobci 
dětských h řišť) – úspora dětských h řišť) – úspora 
štěrk – kačírek 2-8mm
písek 0,2-2mm
dřevěné hobliny 5-30mm
kůra 20-80mm
syntetické rohože, recyklovaná guma (tlouš ťku pro 
stanovenou výšku udává výrobce na základ ě certifikátu)

• nad 3 m znemožn ění pádu



• Hřišt ě nemusí být oploceno pouze u MŠ
(stavební zákon)

• Lavičky pro doprovod d ětí
• Příjezd pro ko čárky
• Zastíněné pískovišt ě i lavi čky
• Oddělení herních prvk ů a plochy pro v ětší a menší d ěti
• Skluzavky s orientací na sever
• Vjezd pro mechanizaci
• Pískovišt ě musí být zakryté (prodyšná plachta)
• Písek v pískovišti musí odpovídat m ěření dle vyhl. Ministerstva 

zdravotnictví č. 135/2004 Sb.
• Umíst ění závěsné houpa čky v kraji h řišt ě



• Kontrola a údržba
• Povinná dokumentace
• Povinné vybavení h řišt ě a herních 

prvk ůprvk ů



• Běžná vizuální kontrola
• Provád ět denn ě
• Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpe čí

• Provozní kontrola• Provozní kontrola
• Provádí proškolená osoba (údržbá ř,technik) 

pověřená provozovatelem
• Provád ět pravideln ě v rozmezí 1-3 m ěsíců

• Hlavní ro ční kontrola
• Provádí nezávislá certifikovaná osoba (revizní 

technik t ělocvi čného ná řadí a dětských h řišť)



• Certifikáty o herních prvcích (nebo Prohlášení o 
shod ě)

• Návody ke kontrole a údržb ě

• Návody k obsluze v p řípadě pot řeby• Návody k obsluze v p řípadě pot řeby
• Vlastní záznamy (deník, provád ěné kontroly …)
• V případě zranění dít ěte záznamy o úrazech
• Provozní řád hřišt ě
• Návšt ěvní řád



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace
ZOO Dvůr Králové

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace 
Třeboň

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace
ZOO JIHLAVA

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace 
Libčice

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace Dendrologická zahrada Průhonice

2006 2006

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351

2006 2006

2007 2007



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

ZOO Hluboká 
nad Vltavou

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace Lysá nad Labem

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

Realizace 
MŠ 

Hodkovice

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351



Certifikovaná dětská hřiště a zahradní architekturaTR Antoš s.r.o.

www.trantos.cz tr@trantos.cz infolinka: 481 322 351





SPORTOVIŠTĚ V ČR
20. března 2009
Praha, Pražský veletržní areál Let ňany 

Doprovodná konference veletrhu

1. ročníku sportovních staveb, jejich technologií a vybav ení

PROGRAM  KONFERENCE

•   zdroje financování výstavby nových sportoviš ť, ale i jejich rekonstrukce
•   zkušenosti a p říklady spolupráce mezi soukromým a ve řejným sektorem p ři budování víceú čelových za řízení včetně       
• sportoviš ť
•   ekonomika a provoz sportoviš ť, úspory energií, ekologické aspekty
•   sportovní urbanismus, komunální plánování výsta vby•   sportovní urbanismus, komunální plánování výsta vby
•   osvětlení sportoviš ť, dětská h řišt ě
•   praktické zkušenosti provozovatel ů sportovních za řízení

KONFERENCE  JE URČENA PRO

•   představitele m ěst a obcí
•   architekty a projektanty
•   správce víceú čelových za řízení a sportoviš ť

•   zástupce technických služeb, správy t ělovýchovných za řízení
•   zástupce sportovních svaz ů a organizací
•   studenty

www.sporttech.cz

ABF, a.s. – úsek Konference, Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
Bc. Eva Pácaltová, e-mail: pacaltova@abf.cz, tel.: 2 25 291 117, 739 003 161 


