
Návrh dětského hřiště v Heřmanově
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Navrhované hříště je rozděleno na část navazující na 
silnici II. třídy (severní část), která je neoplocena a 
osázena různorodou směsí dřevin vhodných do 
venkovského prostoru (růže, zimostráz, kalina a 
další). Pod touto částí navazuje oplocení vlastního 
hřiště. Dominantou vnitřního prostoru je vzdušná
„lehká“ pergola, pod kterou jsou umístěny lavičky a 
pískoviště pro nejmenší děti. Po boku pergoly je 
vybudovaný travnatý   kopeček s dvěmi vloženými 
skluzavkami a pískovištěm pro větší děti. Zbývající
plocha hřiště je doplněna dřevěnou houpačkou a 
čtyřmi pérovými houpačkami. 
U vchodu do hřiště návštěvníky „vítá“ okrasná třešeň
– Prunus serrulata

1. Pergola s lavičkami a pískovištěm
2. Kopeček se skluzavkou
3. Pískoviště pro větší děti
4. Pérovací houpačky
5. Houpačka
6. Keř - soliterní
7. Okrasná třešeň
8. Skupina dřevin 
9. Skupina krřů
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svídaCornus alba 'Argenteomarginata'17

růže HugovaRosa hugonis16

meruzalka Ribes sanguineum15

pustorylPhiladelphus coronarius13

hlohyněPYRACANTHA coccinea12

sklaníkCotoneaster bullatus11

trojpuk drsnýDeutzia scabra10

klokočStaphylea pinnata9

dřišťálBerberis thunbergii ´Atropurpurea´7,8

kolkvícieKolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'6, 14

zákulaKeria japonica5

tavolaPhysocarpus opulifolius ´Diablo´ (SUMMER WINE)4

meruzalka Ribes alpinum ´Schmidt´3

líska čevenolistáCorylus maxima ´Perpurea´2

okr. TřešeňPrunus cerasifera Nigra (myrobalán červenolistý 1

český názevlatinský názevč.



15 4. 1. 16.

č. latinský název český název ks III IV V VI VII VIII IX
1 Prunus cerasifera Nigra (myrobalán červenolistý okr. třešeň 1
2 Corylus maxima ´Perpurea´ líska čevenolistá 1
3 Ribes alpinum ´Schmidt´ meruzalka 2ks/m
4 Physocarpus opulifolius ´Diablo´ (SUMMER WINE) tavola 4
5 Keria japonica zákula 1

6, 14 Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' kolkvície 2
7,8 Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ dřišťál 2

9 Staphylea pinnata klokoč 1
10 Deutzia scabra trojpuk drsný 1
11 Cotoneaster bullatus sklaník 1
12 Pyracantha coccinea hlohyně 1
13 Philadelphus coronarius pustoryl 3
15 Ribes sanguineum meruzalka 1
16 Rosa hugonis  růže Hugova 1
17 Cornus alba 'Argenteomarginata' svída 1


