
HRY NA CHODNÍK ANEB OŽIVENÍ STARÉHO BETONU 
Veronika Smrčková, 88 650 Kč 

Popis projektu: 

Vytipovala jsem dvě lokality v okolí ulic Doležalova a Generála Janouška (západ), kde se nachází dva velké betonové kruhy dnes už neznámého účelu. Na jejich povrch bude nastříkáno  

několik barevných her pro malé i větší děti. Kreativně se využijí zanedbaná zákoutí, bude vytvořeno hřiště, které se nedá rozbít a nevyžaduje žádnou údržbu a navíc rozzáří okolí veselými 

barvami. Děti budou zdolávat opičí dráhu, skákat do dálky, procvičovat barvy nebo abecedu.  

 

Využití projektu: 

Barevná hřiště prozáří jinak naprosto bezúčelné betonové plochy na sídlišti. Poskytnou dětem neobvyklou zábavu se vzdělávacími prvky  a inspirují je k vytváření vlastních her. Kruh č. 2  

se nachází v bezprostřední blízkosti mateřské školky, takže se, doufám, stane pravidelnou zastávkou dětí na cestě domů. Druhý kruh je sice trochu zastrčený, ale věřím, že i sem si najdou 

děti cestu, třeba při cestě na nedalekou rozhlednu. 

Hřiště je po dobu své životnosti v podstatě nezničitelné a nevyžaduje žádnou údržbu. Betonové praskliny a tráva v povrchu mohou být kreativně  zapojeny do hry. Životnost hřiště je při 

nejmenším 4 roky, poté je možné hry obnovit nebo nastříkat nové. Zvolila jsem místa mimo běžnou trasu chodců, daleko od pískovišť a v zimě se plochy neudržují, všechny tyto faktory 

prodlužují životnost hřiště. Použité barvy jsou ekologické a po očištění nechávají povrch v původním stavu. 

Kruh č. 1 by měla pokrýt dlouhá opičí dráha/cesta za pokladem, která cvičí děti v hrubé motorice. Po cestě musí vyřešit i několik logických úloh. 

Položkový rozpočet: 

Předpokládané náklady související s realizací projektu (předpokládané náklady vč. DPH) 

 

 

 

Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

Velká opičí dráha 
  

Trasa s překážkami dovednostními i logickými 1 22 000 22 000 

Čáp ztratil čepičku 
  

Hra, při které se děti učí barvy 1 5 000 5 000 

Čokoláda 
  

Kategorie slov k abecedě 1 6 600 6 600 

Čokoláda pro experty Varianta kategorií slov k abecedě pro starší děti a dospělé 1 7 100 7 100 

Abeceda plástev Písmenka abecedy ve správném pořadí, každé písmeno 
v jednom šestiúhelníku 

1 7 000 7 000 

Skok do dálky 
  

Pravítko k měření nejdelších skoků 1 2 750 2 750 

Skok do směru 
  

Pravidelné obdélníčky s nepravidelně rozmístěnými čísly 1 3 200 3 200 

Doprava a instalace 
  

  1 15 000 15 000 

Lavičky u kruhu č. 2 
  

Nová prkna na existující lavičky nebo výměna za nové lavičky 2 10 000 20 000 

 
Výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu 

 
0 

  
Celkové náklady související s realizací projektu 

88 650 


