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STEZKA ZDRAVÍ

Zadání
Cílem studie je návrh areálu k ak vnímu trávení volného času, nejen pro obyvatele města, s širokým rozpě m činnos  zaměřených na různé věkové skupiny v atrak vním přírodním prostředí kolem toku říčky Hloučely v
Prostějově. Na pozemcích k.ú. Prostějov  p.č. 7490, 7491, 7495, 5772/1, 7544/1, 8086/1, 8079, 5977  a  k.ú.  Čechovice u Prostějova p.č. 320/2, 319/2 a 264/2. 

Současný stav
Dotčené území sahá od sídliště Svornos  v městské čás  Vrahovice přes Wolfovy sady a končí v prostoru mezi jízdárnou Cavalo a odbočkou k občerstvení U Maříků. Celý areál stezky je situován do stávajícího biokoridoru
nebo biocentra vinoucích se podél toku. V areálu se obecně nachází vzhledem k velikos  území poměrně málo vybavení. Lze najít mobiliář zastoupený lavičkami a odpadkovými koši, několik drobných herních prvků u
občerstvení U Matesů a u Abrahámka dále naučnou stezku s jedenác  zastaveními, areál pevných kontrol pro orientační běh a v prostoru mezi ulicí Kosteleckou a jízdárnou Cavalo discgolf. V blízkos  ulice Olomoucké na
levém břehu toku se nachází prostor pro venčení a výcvik psů.  Provozní propojení jsou převážně realizována na nezpevněných površích přírodního charakteru. Novým mobiliářem je osazen nedávno obnovený prostor
Močidýlka – Říční. 

Území lokality Vrahovice je situováno mezi průmyslový areál na pravém břehu a sídliště Svornos  na levém břehu. Na severu na lokalitu prostorově a provozně navazuje dálniční most a trať železnice. V severní čás  je
objekt občerstvení. Na jihu končí ulicí Vrahovickou. Další lokalitou je rozsáhlá travnatá plocha přírodního charakteru v blízkos  ulic Močidýlka a  Říční s několika soliterními stromy .
Na ni navazuje lokalita, která se nachází mezi ulicí Olomouckou a mostem pro pěší již v prostoru Wolfových sadů – západní konec areálu psí loučky. Jedná se o travnatou plochu se skupinami listnatých a jehličnatých
stromů a mozaikovitým podrostem skupin keřů. Lokalita U Matesů je rozsáhlá travnatá plocha lemovaná skupinami vzrostlých stromů na východní straně od bistra, v blízkos  existujícího herního prvku a bývalého
bazénku.  První část poslední lokality  se nalézá v blízkos  jízdárny Cavalo v cípu křižovatky směrů vedoucích k ulici Kostelecké, sídliš  Hloučela a Mostkovicím. Druhá část je situována za areálem jízdárny ve směru na
Mostkovice, na levé straně od cyklostezky. V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům.   

Lokality  jsou v textových i grafických přílohách řazeny od východu na západ.

Vrahovice , Pivovarský rybník 
k.ú. Prostějov 
p.č. 7490, p.č. 7491, p.č. 7495 

Prostor mezi ulicemi Močidýlka – Říční
k.ú. Prostějov 
p.č. 7544/1 

Wolfovy sady – psí loučka
k.ú. Prostějov 
p.č. 5772/1

Wolfovy sady U Matesů
k.ú. Prostějov 
p.č. 8086/1 

Wolfovy sady Cavalo
k.ú. Prostějov 
p.č. 5977 

Parcely č. 319/2, 320/2
k.ú. Čechovice u Prostějova

naučná stezka
k.ú. Prostějov
p.č. 8086/1 , p.č. 8079, p.č.5977 



k.ú. Čechovice u Prostějova
p.č. 264/2 

Územní plán 
Vrahovice 
biokoridor LBK3, plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, 
Plochy vodní a vodohospodářské

Prostor mezi ulicemi Močidýlka -Říční
biokoridor LBK3
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Wolfovy sady – psí loučka
biocentrum LBC9
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Wolfovy sady - U Matesů
biokoridor LBK4
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Wolfovy sady – Cavalo
biocentrum LBC10
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru

parcely č.320/2 a 319/2
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru  

Infrastuktura

Vrahovice 
na parcelu 7490 zasahuje vedení el. energie nemající vliv na umístění prvku

Prostor mezi ulicemi Močidýlka -Říční
vedení VTL
dle ÚP - liniové pro povodňové opatření 

Wolfovy sady – psí loučka
vedení VTL
vedení STL

Wolfovy sady – Cavalo
vedení VTL na parcele 5977 nemající vliv na umístění prvků

parcely č.320/2 a 319/2
vedení VTL



Omezení
 existence ÚSES
 existence inženýrských sí
 na koordinační schůzce OŽP důrazně upozorňuje na skutečnost, že umístěním prvku na parcelu 5772/1 v k.ú. Prostějov dojde ke kolizi s vyhláškou o pohybu psů na veřejných prostranstvích. Navrhuje toto stanoviště

umís t na alterna vní lokalitu nebo v případě ponechání ho zařadit až do poslední etapy realizace. 

Návrh

Terénním průzkumem bylo vybráno  pět  lokalit s umístěním většího nosného prvku a jsou pro přehlednost označeny pořadovým číslem 1-5. Tato centrální místa jsou propojena drobnějšími ak vitami doplňují stávající
naučnou stezku ( označena pořadovým číslem 1-8 )a částečně rozvíjející její témata se zaměřením na dě  – interak vní vzdělávání o přírodě a jejich vztahu k ní.  Lokality  jsou v textových i grafických přílohách řazeny od
východu na západ, bez ohledu na pořadové číslo.
Na vybrané pozemky jsou situovány tyto prvky :

Vrahovice , Pivovarský rybník 
k.ú. Prostějov 
p.č. 7490 – věž - kostky
p.č. 7491 – hnízdo
p.č. 7495 – plachetnice, vor s lanem, sestava koryt

Prostor mezi ulicemi Močidýlka – Říční
k.ú. Prostějov 
p.č. 7544/1 – kličkovací kůly, jelen a laň

Wolfovy sady – psí loučka
k.ú. Prostějov 
p.č. 5772/1 – lezecká sestava, přelézací síť, pyramida

Wolfovy sady u Matesů
k.ú. Prostějov 
p.č. 8086/1 – hbitostní dráha, koruna stromu, klády, jednoduchá kladina, mraveniště, dutý prolézací kmen, dovednostní cyklodráha

Wolfovy sady Cavalo
k.ú. Prostějov 
p.č. 5977 – fitness sestava, servisní cyklostojan

Parcela 320/2
k.ú. Čechovice u Prostějova
herní socha, kličkovací kůly – rákos

naučná stezka
k.ú. Prostějov
p.č. 8086/1 - zastavení č.1, 2, 3, 4, 
p.č. 8079 -  zastavení č. 5
p.č.5977 -  zastavení č.6 a Č.7

k.ú. Čechovice u Prostějova
p.č. 264/2 – zastavení č.8 



LEGISLATIVNÍ RÁMEC
1. veškěré herní prvky a vybavení  včetně všech jejich součás  musí být v souladu s následujícími legisla vními opatřeními:
2. EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště
3. EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz - stanovení kri cké výšky pádu
4. EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Definice tříd použi  – část 2: Aplikace na rostlé dřevo
5. EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě
6. EN 351-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku
7. EN 636 Překližkové desky 
8. EN 1991-1-2 Za žení konstrukcí – Část 1-2: Obecná za žení – Za žení konstrukcí vystavených účinkům požáru
9. EN 1991-1-3 Za žení konstrukcí – Část 1-3: Obecná za žení – Za žení sněhem

EN 1991-1-4 Za žení konstrukcí – Část 1-4: Obecná za žení – Za žení větrem
EN 13411-3 Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

• EN 13411-3 Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan
• EN ISO 2307 Tex lní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastnos
• EN ISO 9554 Tex lní lana – společná ustanovení
• EN 16630 «Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použi
• Nařízení vlády č. 174 /1998 Sb. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
• Vyhláška 238/2011 Sb – o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískoviš ch venkovních hracích ploch
• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnos  výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

MATERIÁL•
• veškeré čás  řeziva zpracovány takovým způsobem, aby dešťové srážky mohly volně odtékat a nedocházelo k hromadění vody

• veškeré dřevěné čás  zhotoveny z očištěného a odkorněného dřeva zbaveného třísek; všechny rohy, hrany a průměty zaobleny

• kula na: přirozeně rostlá, nicméně co nejrovnější kmeny; konce kula ny zešikmeny pro snazší odtok vody; dřevo odkorněno, zbaveno běli, očištěno, bez ostrých hran

• lana a sítě na sezení / lezení / houpání: z polypropylenu s ocelovým kordem (Ø cca 16 - 25 mm) v jednotné barvě béžové či bílé; velikost ok sí  buď menší než 85 mm nebo naopak větší než 230 mm

• zábradlí z lan a jemné síťoviny: min. výška 700
mm; materiál: polypropylen; lano; Ø cca 10 mm a jemná síťovina vel. ok cca 20 x 20 mm; barva bílá či béžová

• herní doplňky: vyrobeny ze dřeva či z kovu či jiného materiálu dle návrhu výrobce tak, aby nebyly zdrojem možného úrazu dě  (tzn. bez ostrých rohů a hran a se zamezením možného zachycení vlasů, prstů či čás
oděvů) a zároveň plnohodnotně sloužily herní funkci, ke které jsou určeny (kormidlo lze otáčet, dalekohled slouží ke koukání atd.)

KOTVENÍ:
• veškeré kotvící a spojovací prvky dostatečně dimenzovány na namáhání dané způsobem používání daného (herního) prvku.

• akátová kula na I. (= akátová kula na o výšce do 550 mm nad terénem) cca z jedné své poloviny zapuštěna pod úroveň terénu do zhutněného štěrkového lože (fr. 2/16 mm) tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv
pohybu a aby dřevo nebylo v přímém kontaktu s půdou; pokud to bude vyžadovat stabilita prvku lze kula nu fixovat závitovými tyčemi či kovovými pasy k sobě navzájem nebo k jiným stabilním prvkům



• akátová kula na II. (= akátová kula na o výšce nad 550 mm nad terénem) kotvena pomocí betonových patek či jiného kotevního systému; dimenzování základů specifikuje výrobce v návaznos  na předpokládané
za žení jednotlivých kula n

• základy prvků nesmějí představovat zdroj nebezpečí: hloubka uložení a provedení základů musí splňovat normu ČSN EN 1176-1 (Zařízení a povrch dětského hřiště): ve volně sypaných površích (písek apod.) musejí být
umístěny min. 400 mm pod hracím povrchem. Je-li tato vzdálenost menší (min. 200 mm), musejí být hrany patek zkoseny, případně musejí být základy zcela zakryty částmi vlastního zařízení

• dřevěné čás  uložené do terénu obsypány štěrkem (fr. 2/16 mm) tak, aby dřevo nebylo v přímém kontaktu s půdou

• herní doplňky  kotveny k akátové kula ně kovovými kotevními prvky, které splňují bezpečnostní normu ČSN EN 1176-1 (Zařízení a povrch dětského hřiště); technologie kotvení dle výrobce

• lana, sítě a zábradlí z lan a jemné síťoviny: kotveny k akátové kula ně či jiným stabilním prvkům kovovými kotevními prvky, které splňují bezpečnostní normu ČSN EN 1176-1 (Zařízení a povrch dětského hřiště);
technologie kotvení dle výrobce

• veškeré spoje zajištěny tak, aby se nemohly samovolně rozpojit a aby se nedaly rozebrat bez použi  nástrojů; součás  a materiály podléhající opotřebení musejí být během životnos  kontrolovány a vyměňovány; veškerá
zařízení musejí umožňovat výměnu takovýchto čás•
případné vyčnívající čás  kovových kotevních a spojovacích prvků zabezpečeny pro  poranění dě  dle ČSN EN 1176-1 (Zařízení a povrch dětského hřiště)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:•
• veškeré dřevěné prvky: v přírodní barvě (pokud není u popisu prvku stanoveno jinak), ošetřeno směsí tungového a lněného oleje

• veškeré kovové prvky včetně spojovacího materiálu odolné pro  korozi nebo vhodným způsobem pro korozně ošetřeny; hrany jednotlivých komponent zaobleny
• povrchová úprava použitých materiálů nesmí být toxická; nesmějí být použity materiály, které by mohly způsobit vznícení povrchu

VOLNÝ PROSTOR A DOPADOVÉ PLOCHY

• volný prostor kolem jednotlivých prvků i dopadové plochy (a to vzhledem k jejich rozměrům, použitým materiálům i mocnos ) musí splňovat normu EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště

• mocnost vrstev dopadových ploch je potřeba pravidelně kontrolovat, chybějící materiál doplňovat; trávník tvořící dopadovou plochu prvků nižších než 600 mm musí být pravidelně udržován a obnovován

• dopadové plochy nesmějí obsahovat žádné čás  s ostrými hranami nebo výčnělky a musejí být instalovány bez jakýchkoliv situací umožňujících zachycení oděvu, vlasů nebo čás  těla; povrchem tlumícím dopad
musí být pokryta celá plocha pod zařízením s výškou volného pádu nad 600 mm nebo pod zařízením vyvolávajícím nucený pohyb (houpačka, skluzavka apod.); prostor v okolí zařízení nesmí obsahovat žádné
překážky, které by mohly způsobit zranění.

BEZPEČNOST HERNÍCH PRVKŮ, JEJICH ÚDRŽBA

• dle platných předpisů je za bezpečnost dětského hřiště, včetně hřišť mateřských škol, zodpovědný provozovatel

• herní zařízení; veškeré herní prvky a zařízení musejí mít odpovídající cer fikaci: u prvků pořizovaných nákupem musí být doložena dokladem od výrobce, originální herní prvky musejí být cer fikovány jako herní
soubor, případně jednotlivě a to před uvedením hřiště do provozu



lokalita 1 - VRAHOVICE, u Pivovarského rybníka

VĚŽ - KOSTKY
Popis výrobku
Hrací věž s celkovou výškou 9,20 m; vyrobeno ze čtyř kostkových prvků s délkou strany 2,30 m, otočených pro  sobě o 45 °. Představuje různé otevřené nebo uzavřené fasádní prvky, včetně bublinových oken a 
průhledných síťových stěn v plné velikos . Kostky naplněné trojrozměrnými šplhacími sítěmi. Doplněna následujícími dalšími hracími stanicemi, včetně prvků pro lezení, plazení, sezení, klouzání a krea vní hru:
- liana lana s barevnými disky EPDM
- barevná bublinková okna
- vnější plazivý tunel ze tře  - na nejvyšší úroveň; výška 1,50 m
- navíjení tunelového skluzu ze tře  úrovně na zem; výška 4,60 m; s okénky
- přímý skluz tunelu z druhé úrovně na zem; výška 2,40 m; s okénky
- dva výrazné, velké hrací panely na úrovni země; Po 1,30 m²
- dva průchozí otvory s nárazníky na úrovni terénu
Vybaveno konstrukčními preven vními opatřeními pro  šplhání na přístupných vnějších částech fasády a skluzavkách.

Vlastnos  materiálu
Aby byla zajištěna integrita a trvanlivost a aby byla op málně vhodná pro náročné použi , povětrnostní prvky a nežádoucí zneuži  ve venkovním prostředí, musí produkt splňovat následující požadavky:
- lano o průměru 19 a 21 mm, vyrobené z pozinkovaných šes vláknových drátů, ve kterých každý pramen sestává z pozinkovaného ocelového jádra, s pevně ovinutou PES přízí a indukčně natavenou na ocel, lano 21 mm 
vyztužené další středové jádro z ocelového drátu.
- Membránové kusy plně barevné, vyrobené z pogumovaného materiálu odolného pro  tření v kvalitě dopravního pásu s vynikající odolnos
pro  UV záření, testované a vyhovující požadavkům REACH pro PAH, vykládané čtyřvrstvým tkaným polyesterovým pancéřováním.
- Spojení uvnitř konstrukce lana pomocí bezúdržbových svorek „S“ z nerezové oceli č. 4571, Ø 8 mm, se zaoblenými hranami.
- Konstrukce musí umožňovat budoucí částečnou výměnu sítě v případě poškození.
- kostky a síťové struktury předem sestavené; připojení pomocí nerezových řetězů a třmenů nebo U-šroubů a otočných čepů z žárově pozinkované oceli.
- Pryžové disky s hladkým povrchem: plně barevný, lisovaný EPDM obklopující žárově pozinkované ocelové jádro.
- Prolézací tunel a skluzavky s pro šplhavými panely z nerezové oceli.
- Síťové stěny z ple va z nerezové oceli.
- Podlahové a střešní prvky z HPL s pro skluzovou povrchovou strukturou na podlahových panelech.
- Bublinková okna z polykarbonátu, tónovaná červená, žlutá a modrá.
- Hlavní fasádní prvky: Robinia obklad, hladce hoblovaný bez třísek, bez sap.
- Fasádní prsteny a hrací panely z 19 mm EcoCoreTM HDPE; s nárazníky PUR.
- Nosná konstrukce: čtyři samostatné krychlové prvky složené ze svařovaných profilů 160 x 160 mm, s dalšími rámy ve tvaru L pro připojení k fasádě; z oceli S 235, s ochrannými vrstvami základního nátěru a práškového 
laku.

5,4 m³ betonu, jakost C25 / 30
1 základ 3,50 x 3,50 x 0,30 m
3 základy 0,70 x 0,70 x 0,30 m
1 základ 1,20 x 1,20 x 0,30 m
1 základ 1,20 x 2,40 x 0,30 m
 
HNÍZDO
Dřevěná kruhová podesta s průměrem 2,50 m z akátových fošen a kula ny uchycená na kmeni stromu ve výšce cca 3,00 m, na kterou lze vystoupat po lanovém žebříku. Obvod podesty je obložen drobnou kula nou
evokující podobu ptačího hnízda (do výšky 1,00 m nad podestu ).   Pro  pádu je podesta i žebřík chráněn sí .  Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou
nebo polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Podesta je kryta  střechou z drobné kula ny. 



 Pivovarský rybník 

PLACHETNICE
Loďka je zavěšena ocelovými řetězy na třech akátových stojnách kotvených do terénu. Délka prvku vč. sloupků 3,50 m ( tělo lodi 2,20 m) šířka 2,20 m výška sedla 0,70 m, výška sloupků 1,15 m. Tříbodový závěs na
masivních kůlech pomocí ocelových žárově pozinkovaných řetězů umožňuje pohyb a m evokuje houpání na vlnách.  Tělo lodě je z neimpregnovaného dřeva modřínu a akátu (bezjádrové dřevo ). Základy 3 body 80 x 80 x
80 cm, hloubka výkopu 100 cm.

VOR S LANEM
Dřevěný vor uchycený na laně kotveném na dvou pro lehlých březích. Vor je zhotoven jako dřevěný rám obložený deskami s vnitřní du nou vyplněnou pěnou. Díky zabudovanému betonovému pro závaží, které brání
jeho převrácení se vždy vrá  do původní polohy. Měkké přistání na břehu je zabezpečeno tlumičem rázů.

Technické informace
Tělo ra u z neimpregnovaného  odkorněného modřínu bez běli. Na obklady  jsou použity desky z modřínu horského (4 - 5 cm) s přírodním povrchem.
Provaz 
Lano, délka 20,00 m s jedním podpěrným sloupkem na každé straně. Kombinace pozinkovaných šes vláknových ocelových lan a polyesterové příze, průměr> 20 mm, položených a lepených s velmi dobrou odolnos  pro
oděru, silné opláštění,  válcově lisované, se zaoblenými konci .
Lano je pevně připojeno k podpěrným sloupkům pomocí nastavitelného šroubového spojení zapuštěného do dřeva.  

Rozměry 
2,00 m x 1,20 m váha 400 kg 
Základny pro podpěrné sloupky  60 x 60 x 60 hloubka 80 cm 

DŘEVĚNÁ KORYTA ( 6 ks ) A STOLEK (  1ks )

Sestava vzájemně propojených šes  kusů dřevěných koryt s různou výškou od 1,35 do 0,70 m a délkou 1,50 a 2,00 m umožňující tak průtok vody z nejvyššího místa do nejnižšího na jehož konci je umístěno mlýnské kolo a
hrací stolek.
Materiál : akát

VODNÍ MLÝNEK (1ks)
Dřevěné trámy z neimpregnovaného modřínu horského, bez jádra, m lze omezit tvorbu trhlin, podpěrné sloupky z dubového jádra. Pohyb kola zabezpečen snadno vyměnitelným kuličkovým ložiskem 10/10. Výška prvku
0,85 m, šířka 0,50 m ( vč. stojen ) průměr kola 0,40 m a šíře kola 0,20 m.  Základy 50 x 90 x 50 cm, hloubka výkopu 70 cm.

lokalita 5 - MOČIDÝLKA-ŘÍČNÍ

KLIČKOVACÍ KŮLY
10 kůlů s proměnnou výškou 2,20 až 3,40 m z akátové kula ny kotvených v zemi.
Věková skupina 3-14 
Rozměry 0,2 x 0,2 x cca 3,0 m 
Potřebná plocha 3,0 x 3,0 m
Max. výška pádu do 0,6 m 

JELEN A LAŇ
Kostra z akátové kula ny, tělo vytvořené  obložením kostry deskami, kovová hlava.



Jelen – 1 ks
Věková skupina 3-14 
Rozměry 1,60 x 1,10 x 1,30 m 
Potřebná plocha 4,60x 4,10 m 
Povrch tlumící náraz 13,50 m2   
Max. výška pádu 0,90 m

Laň – 4 ks
Věková skupina 3-14 
Rozměry  1,40 x 0,60 x 1,10 m 
Potřebná plocha  4,40 x 3,60 m
Povrch tlumící náraz  13,00 m2  

Max. výška pádu  0,90 m 

lokalita 2 - PSÍ LOUČKA

LEZECKÁ SESTAVA
Horolezecká konstrukce sestávající z prostorové sítě ve tvaru pyramidy na obdélníkové základně, strany cca. délka 9,13 m, výška 5,96 m, připojení ke sloupku ve středu a na každé ze čtyř jeho stran pomocí čtyř tyčí. Lana v
pískových barvách s nejednotnými šířkami ok. Různé možnos  lezení, vyvažování a relaxace: jeden ver kální a jeden diagonální provazový žebřík s příčkami HDPE, dvě kokosová lana, čtyři disky EPDM v červené, oranžové
a zelené barvě připevněné k šikmým lezeckým lanám, jednotlivé černé membrány stožáru a zelené skořepiny sedadel pružně připevněné k lanám . Robustní stožáry a příčle žebříků vyrobené z neošetřeného akátu bez
bělového dřeva. Volitelné: dřevo s cer fikací FSC. Podporuje jemnou motoriku a sociální chování. Všechny komponenty jsou spojeny s rozpěrkami speciálními konektory. Díky tomu je snazší a rychlejší vyměnit jednotlivé
součás  bez demontáže nebo částečné demontáže zařízení. Pro dě  od 4 let.
Cer fikace EN 1176.

Materiály:
Lana vyrobená z lana  Ø 22 mm, vyrobená z pozinkovaných ocelových ocelových lan, šest pramenů, každý pramen pevně obalený závitem PES, kolem každého pramene ocelového drátu indukčně navinut PES; neošetřené,
dekorované, bez bělového dřeva akátu třídy odolnos  1/2; lanový nástavec vyrobený ze snadno udržovatelných svorek S z nerezové oceli (Ø 8 mm); PP lano vyrobené jako kokosové lano (Ø 150 mm); EPDM panely,
navlečené na hracím laně; skořepina sedadla vyrobená z rotačně tvarovaného průchozího polyethylenu (LDPE); stožárové membrány vyrobené z polyesterové tkaniny se čtyřvrstvou tex lní podšívkou; speciální HPL
panely s homogenní strukturou materiálu vyrobené z vysoce pevných lisovaných dřevěných vláken (melaminová pryskyřice <30%, odolná vůči plísním a hnilobě, silná 17,8 mm); všechny materiály jsou v souladu s EN 71-
3 Bezpečnost hraček (biologická dostupnost látek); všechny plastové díly jsou UV stabilizované, neobsahují těžké kovy, jsou recyklovatelné a testovány na kompa bilitu s okolními teplotami mezi -30 ° C a + 60 ° C

Kotva:
12 základů s hloubkou ukotvení 1,20 m

Rozměry:
83 m² bezpečnostní zóna (EN 1176); max. výška pádu: 2,39 m
Rozměry vybavení: 9,13 x 9,13 m, výška: 5,96 m
Rozměry bezpečnostní zóny (EN 1176): 11,86 x 11,86 m

PROLÉZACÍ SÍŤ
Dřevěný rám z neošetřeného akátu bez bělového dřeva s šes  kotvenými lany na dvou stranách – 4x kotvení do terénu. Lana vyrobená z lana  Ø 22 mm, vyrobená z pozinkovaných ocelových ocelových lan, šest pramenů, 
každý pramen pevně obalený závitem PES, kolem každého pramene ocelového drátu indukčně navinut PES; neošetřené, dekorované, bez bělového dřeva akátu třídy odolnos  1/2; lanový nástavec vyrobený ze snadno 
udržovatelných svorek S z nerezové oceli (Ø 8 mm)

Rozměry 2,10 x 1,40 m
Op mální věk uživatele 4+ 
Kri cká výška pádu 1,10 m



Výška 1,40 m 
Potřebná plocha  5,10 x 4,40 m
Bezpečnostní zóna 18,00 m2  

PYRAMIDA NA LEZENÍ 
Čtyři kůly kotvené ke středovému kůlu propojené čtyřmi příčnými kůly  nesoucí  další čtyři balanční kladiny. Vše z akátové kula ny kotvené do terénu.

Rozměry 3,99 x 4,05 m
Op mální věk uživatele 4+ 
Kri cká výška pádu 0,68 m
Výška 1,50 m 
Potřebná plocha  6,99 x 7,05 m
Bezpečnostní zóna 41,90 m2  

lokalita 3 - U MATESŮ

HBITOSTNÍ DRÁHA

Dřevo
Sloupky, příčníky a další nefunkční součás  jsou vyrobeny z kmenů odkorněných akátů bez běli v různých rozměrech.  
Lezecké stěny jsou vyrobeny z překližky odolné pro  povětrnostním vlivům potažené na obou stranách pro skluzovou fólií.

Kov
Hasičské kluzné tyče, rukoje , rozpěrky, řetězy a mříže jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Pružiny jsou vyrobeny z oceli, které splňují normu DIN 17221. Pružiny jsou podrobeny tryskání, aby se zabránilo tvorbě trhlin a únavovému lomu. Trvanlivost pružiny a očekávaná životnost při používání se testují na 
základě odběru vzorků, aby se zajis lo, že pružina bude fungovat po více než 5 letech běžného používání. Pružiny jsou vybaveny patentovanými sponami pro  sevření z litého nylonu

Lano
Sítě a lana - Sítě a lana jsou vyrobeny z UV stabilizovaného PP (polypropylen) s vnitřní ocelovou výztuhou lan. Konečná pevnost lana v tahu je minimálně 2 500 kg. Síťové konektory jsou  vyrobeny ze speciálně 
formovaného vstřikovaného PA (polyamidu), aby bylo dosaženo maximální pevnos  a UV stability. Sítě a lana jsou na konci vybaveny řetězy z nerezové oceli pro nastavení kvůli změnám v rozměrech akátu.

Plasty
Dekorační panely jsou vyrobeny z 19 mm EcoCoreTM. EcoCoreTM je vysoce odolný a ekologický materiál, který je nejen recyklovatelný po použi , ale také se skládá z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. 
Jádro má tloušťku 15 mm a představuje 80% celkového materiálu.

Síťové konektory, rukoje  a zástrčky jsou lisovány z polyamidu PA.

Op mální věk uživatele 6+ 
Kri cká výška pádu 0,58 m 
Výška 260
Bezpečnostní zóna 109,10 m2  

KLÁDY (KMENY ) 4 ks
Čtyři odkorněné kmeny délky 4 m poskládané jako překážková dráha.   



JEDNODUCHÁ KLADINA
Dřevěná kladina z akátové kula ny
Věková skupina 3 - 6 let
Rozměry 3,00 x 0,14 x 0,50 m
Potřebná plocha 3,20 x 6,00 m

Povrch tlumící náraz 17 m2 
Pádová výška 0,50 m 

KORUNA STROMU
Odkorněná část koruny strumu vhodná pro šplhání  ( výše kmenu do rozvětvení cca 1,50 m ) s výškou pro lezení max. Do 3,00 m. Kmen je do terénu kotven pomocí ocelových pozinkovaných kotevních patek fixovaných v 
betonových základech. Stabilita je ještě podpořena několika dřevěnými vzpěrami větví stejným způsobem kotvenými.
Výška do 3,00 m
Šířka cca 5,00 m
Potřebná plocha 12,00x12,00 m
 

MRAVENIŠTĚ
motorický trail fungující jako dřevěné bludiště. Na pohled chao cky vyskládaná drobná akátová kula na tvořící množství vyšších a nižších překážek k překonání. Střed je tvořen deví  kůly s proměnnou výškou 2,50 až 
3,00 m uskupených do kruhu o průměru cca 1,50 m.  
Rozměr : 5,00 x 5,00 m
Výška pádu: 2 m
Potřebná plocha 9,00 x 9,00 m

DUTÝ PROLÉZACÍ KMEN 
Vydlabaný kmen délky 2,00 m s průměrem du ny minimálně 80 cm.



lokalita 4.

HERNÍ SOCHA RYBA - PSTRUH
Výška: cca. 4,00 m.
Kri cká výška pádu: cca. 2,24 m.
Rozměry bez bezpečnostní zóna: přibl. 11,10 x 6,99 m.
Rozměry vč. bezpečnostní zóna: přibl. 14,11 x 9,82 m.
Veškeré dřevo je vyrobeno ze 100% neošetřeného akátového jádrového dřeva kmenů třídy odolnos  1/2 v různých rozměrech. Akát je druh dřeva s vysokou pevnos  a přirozenou trvanlivos  v různých klima ckých
podmínkách. Nízký stupeň výroby umožňuje velmi přirozený vzhled, takže sloupky se do určité míry ohýbají a navíjejí.
Membrány  jsou vyrobeny z otěruvzdorné a UV odolné gumy se čtyřvrstvou výztužnou polyesterovou tkaninou s pancéřováním a dvěma povrchovými vrstvami mají celkovou tloušťku 7,5 mm.
HDPE (polyetylen s vysokou hustotou) EcoCoreTM o průměru 19 mm. tloušťka. EcoCoreTM je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen recyklovatelný po použi , ale také se skládá z jádra
vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. Jádro má tloušťku 15 mm a představuje 80% celkového materiálu. Všechny hrany jsou měkce zakřivené, aby vytvořily pěkné a dotykové herní vybavení.
Podpěry a konzoly vyrobené z korozivzdorného kovu do minimální třídy C3.
Sítě a lana jsou vyrobeny z 16 mm. PA s vnitřní výztuží z pozinkované oceli. Lano je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem a vedlo k vynikající odolnos  pro  opotřebení. Síťové konektory
vyrobené z polyamidu (PA).
Lezecké lano v ús  ryby je speciální lano typu „Hercules“ s pozinkovanými ocelovými dráty. Každý pramen je pevně ovinut PES přízí, natavený indukčně na každý jednotlivý pramen.
PP kokosové lano má průměr Ø 150 mm a vnitřní ocelový drát.
Curly horolezec je vyroben z nerezové oceli AISI 304.
Skluzavka je jednodílná skluzavka z nerezové oceli AISI 304.
Všechny materiály jsou v souladu s EN 71-3 Bezpečnost hraček (biologická dostupnost látek); všechny plastové díly jsou UV stabilizované, neobsahují těžké kovy, jsou recyklovatelné a testovány na kompa bilitu s okolními
teplotami mezi -30 ° C a + 60 ° C.
Design musí splňovat normy / směrnice EN1176. Cer fikace bude poskytnuta na vyžádání místně po instalaci.

KLIČKOVACÍ KŮLY – RÁKOS
15 kůlů ztvárněných do podoby rákosu s proměnnou výškou 2,20 až 3,40 m z akátové kula ny, kotvených v zemi.

Věková skupina 3-14 
Rozměry 0,20 x 0,20 x cca 3,00 m 
Potřebná plocha 34,50 m2

Max. výška pádu do 0,60 m 

NAUČNÁ STEZKA

Zastavení č.1.

HMYZÍ HOTEL
4 kusy gabionových sí  o rozměru 1,00 x 0,50 x 0,50 m naplněných přírodninami vhodnými pro hmyz

Zastavení č.2.

CESTA VODY
Ukázka průchodu vody krajinou u meandrující řeky a napřímeného toku. 2 kusy opracované dubové půlkula ny šířky 40 cm, tloušťky 20 cm a délky 3m. Středem 
1 x vyfrézovaný zářez nepravidelného meandru a 1x rovný napřímeného vodního toku. Jedna strana zářezu rozšířena pro vstup vody, usazení v mírném sklonu, aby docházelo k toku vody z jednoho konce na druhý.

POZOROVATELNA
Korpus z dřevěné půlkula ny šíře 8cm, délky 1,50 m se vstupním otvorem, dese  odklopnými okénky velikos  8 x8cm. 

BLUDIŠTĚ
Dřevěné bludiště umístěné v rámu ze smrkových hranolů s šindelovou střechou na téma vody.



Rozměry se stříškou: (š) 120 cm × (v) 154 cm 

Zastavení č.3.

TABULKA POZNÁNÍ
16 otočných tabulek o velikos  15 × 13 cm v rámu  z masivních smrkový hranolů, střecha šindelová na téma místní fauny biokoridu  ( hmyz, motýli, obojživelníci)
Rozměry se stříškou: (š) 114 cm × (v) 158 cm 

 
STOPY
Balančně edukační prvek – dřevěný rám se stopami našich divokých zvířat ( srna, zajíc, prase divoké ..atd. )

Zastavení č.4.

KAMENOŽROUT
Vydlabaný kmen výšky 1,20 m s du nou a otvorem pro vhazování kamenů.

ODKLOPNÉ TABULKY – CO NEPATŘÍ DO PŘÍRODY
Na 12 odklopných tabulkách jsou zobrazeny běžné odpadky ( papír, plastový kelímek, plechovka, žvýkačka, sklo, polystyren… atd. ) Pod tabulkou je pak uvedeno jak dlouhou dobu trvá samovolný rozklad v přírodě a 
možnos  recyklace při správném zacházení. Rám z masivních smrkových hranolů, šindelová střecha.
Velikost odklopných tabulek je 15 x 15 cm. 
Rozměry se stříškou: (š) 120 cm × (v) 154 cm 

OTOČNÉ KOSTKY TŘÍDĚNÍ ODPADU
Co kam patří - otočné kostky – čtyři řady a čtyři sloupce s otočnými kostkami. Na každé straně kostky je vyobrazen jeden druh odpadu ( plast, papír, sklo, bio odpad). Rám z masivních smrkových hranolů, šindelová 
střecha.
Velikost kostek je 15 x 15 cm. 
Rozměry se stříškou: (š) 120 cm × (v) 154 cm 

Zastavení č.5.

DENDROFON
Klasický dřevěný xylofon doplněný o naučnou tabuli s obrázky habitu, plodu, listu, kůry a názvu jednotlivých stromů, rám z masivních smrkových hranolů, šindelová střecha . Lamely jsou vyrobeny z 9 našich dřevin (buku, 
dubu, lípy, břízy, smrku, borovice, javoru, jasanu a modřínu). Součás  dendrofonu je palička. 
Rozměry: (š) 140 cm × (v) 191 cm 

STROM JAKO DŮM
Strom jako domov a útočiště lesní fauny. Pod 16 odklopnými tabulkami jsou detailní ilustrace a zajímavos , které se váží k zástupcům živočišné a rostlinné říše a to včetně názvu rodového, druhového a la nského.   
Masivní smrkový hranol,  šindelová střecha. 
Rozměry: (š) 116 cm × (v) 230 cm (se stříškou)

Zastavení č.6.

FROTÁŽOVÝ PULT – LISTY
Rozměry: (š) 150 cm × (h) 40 cm (v) 88 cm 
Naučné pulty obsahují 6 frotáží a autorské ilustrace. 



Témata frotážových pultů: STROMY - LISTY,

KŮROVEC A STROM
 Prvek prezentuje příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v Čechách. Informuje  o základních příčinách kůrovcové kalamity. Na otočných interak vních tabulkách jsou vysvětleny základní kroky asanace a boje s podkorními 
škůdci. 10 otočných tabulek má velikost 15 × 13 cm. Tabule je na štěná na desce z Dibondu, a je tak odolná pro  korozi a lépe odolává vandalismu (graffi  apod.) Masivní smrkový hranol, šindelová střecha. 
Rozměry se střechou: (š) 130 cm × (v) 230 cm

BROUKOVIŠTĚ
Cca 8 kmenů různých délek a průměrů zapuštěno do země a ponecháno rozkladnému procesu.

DUTÝ KMEN S ODKRÝVAČKOU
Prolézací kmen o délce cca 1,5 m, na těle umístěné odklopné des čky  na téma listy a plody stromů

BALANČNÍ KŮLY
Osm zapuštěných dřevěných špalků o výšce 35 cm

Zastavení č.7.

KUKÁTKO 
Průzorem pozorovatel hledá maketu zvířete umístěnou v přírodě – téma místní ptáci. Naučný pult obsahuje frotáž, QR kód s hlasem zvířete.
Rozměry: (š) 42 cm × (h) 35 cm (v) 79 cm 

ROZPĚTÍ KŘÍDEL
Dřevěná deska v masivním smrkovém rámu se šindelovou střechou s vyobrazenými siluetami vybraného regionálního ptactva s jejich rozpě m křídel.
Rozměry se stříškou: (š) 140 cm × (v) 158 cm 

OTOČNÁ SKLÁDAČKA PTÁCI
Skládačka obsahuje 2 x 12 otočných tabulek o velikos  10 × 10 cm.  Tabulky jsou po štěné z obou stran a skládají se 4 mo vy na téma místní ptáci. Rám z masivního smrkového hranolu a šindelové 
Rozměry se stříškou: (š) 140 cm × (v) 158 cm 

Zastavení č.8.

OTOČNÉ PEXESO 
 32 otočných tabulek o velikos  10 × 10 cm na téma ryby. Vyrobeno z masivních smrkový hranolů, střecha šindelová 
Rozměry se stříškou: (š) 140 cm × (v) 158 cm 



Zručnostní dráha pro kola

KLOPENKA – BETONOVÉ KVÁDRY
DŘEVĚNÁ STEZKA – DÉLKA 20 bm
DŘEVĚNÝ MOSTÍK
DŘEVĚNÝ MOSTÍK SKLOPNÝ

POVALOVÝ CHODNÍK – šíře 1,5 bm
DÉLKA  57,11 bm
DÉLKA  40,88 bm

SERVISNÍ CYKLOSTOJAN

FITNESS SESTAVA
Tři dřevěné stojky, informační tabule, dva nízké stepy, lavička s madlem, šikmé dvoj-žebřiny, hrazda vysoká, trojice madel umístěných nad sebou. 

MATERIÁLY:
Nosná konstrukce stanic je z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní část stojek je opatřena nerezovou krytkou. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6 mm ocelového žárově zinkovaného drátu.
Povrch horizontálních a šikmých nášlapných čás  stanic je z pro skluzového probarveného gumového granulátu (EPDM). Tabule s návody na cvičení jsou vyrobeny ze sendvičového kompozitního materiálu (dvě hliníkové
desky tepelně vázané na centrální desku z polyetylenu), jehož povrch je možné očis t od případného znečištění a posprejování. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem
(např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:Dřevěné čás  jsou opatřeny základním impregnačním nátěrem a 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Ocelové čás  konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem. EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy.
Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ:
Kotvení je přes ocelové žárově zinkované kotvy do betonových patek.

Věková skupina nad 1,4 m výšky 
Rozměry (m) 2,4 x 2,4 x 2,2 
Potřebná plocha (m) 5,4 x 5,5 
Max. výška pádu (m) 1,5 



Stanoviska dotčených organizací   -  vedení VTL (Gasnet) a AOPK









STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 FOTODOKUMENTACE-lokalita Vrahovice

I
n
g
.L
.J
a
n
o
š
ík
o
v
á



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 FOTODOKUMENTACE-lokalita Močidýlka-Říční
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 FOTODOKUMETACE-lokalita ul. Olomoucká - psí loučka
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 FOTODOKUMENTACE-lokalita U Matesů
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 FOTODOKUMENTACE-lokalita u jízdárny Cavalo, p.č. 319/2 a 320/2
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 ÚZEMNÍ PLÁN - Vrahovice, Pivovarský rybník a Močidýlka-Říční
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 ÚZEMNÍ PLÁN-ul.Olomoucká-psí loučka, U Matesů
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 ÚZEMNÍ PLÁN-u jízdárny Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 ÚZEMNÍ PLÁN-u jízdárny Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 DETAIL - lokalita Vrahovice
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 DETAIL - lokalita  Močidýlka - Říční

In
g
.L.Jan

ošíková

jelen

laňkličkovací kůly

laň

laň



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 DETAIL - lokalita  ul. Olomoucká - psí loučka
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 DETAIL - lokalita u jízdárny Cavalo
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fitness sestava servisní cyklostojan



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 DETAIL - lokalita u jízdárny Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍlokalita Vrahovice
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita Vrahovice
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita Vrahovice
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita Vrahovice
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita Vrahovice, Pivovarský rybník
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita Vrahovice, Pivovarský rybník
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  Močídýlka-Říční
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020
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lokalita Močidýlka-Říční



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020
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lokalita ul. Olomoucká - psí loučka



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  ul. Olomoucká - psí loučka
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  ul. Olomoucká - psí loučka
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita ul. Olomoucká  -  psí loučka
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  U Matesů
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita U Matesů
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  U Matesů
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  u jízdárny Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  u jízdárna Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 lokalita  u jízdárny Cavalo
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 INSPIRACE - naučná stezka - zastavení  č.1 a č.2
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 INSPIRACE - naučná stezka zastavení č.3 a č.4
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STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 INSPIRACE -  naučná stezka - zastavení č.5 a č.6

In
g
.L
.Ja

n
o
šík

o
v
á



STEZKA ZDRAVÍříjen 24, 2020 INSPIRACE - naučná stezka - zastavení č.7 a č.8
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