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Příloha 5: První část Projektové dokumentace k žádosti o dotaci 

  

A.              Průvodní zpráva 

  

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

NÁZEV AKCE:  ZAHRADA MŠ KLOSTERMANNOVA 

ZŘIZOVATEL: MĚSTO DĚČÍN 

PROVOZOVATEL: MŠ KLOSTERMANNOVA, P. O., Děčín 6 

ZPRACOVATEL: vedení a pedagogický tým MŠ, rodiče, děti, rodič Ing. Andrea 

Beranová 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Beran, autorizovaný inženýr v 
oboru pozemní stavby, číslo v evidenci ČKAIT   0401772, Popovická 2009/61, 
Děčín6, 40502, IČ 86888838 

  

A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, SNÍMEK KN, část 

dochované PD na přístavbu spojovací chodby ze STAVEBNÍHO ARCHIVU MĚSTA 

DĚČÍNA 

  

A. 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ: 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: 

Příspěvková organizace MŠ Klostermannova je hlavním a největším subjektem MŠ a 

zároveň právním subjektem pro další tři odloučená pracoviště MŠ Thunská, MŠ 

Krásný Studenec a MŠ Moskevská. Všechny čtyři MŠ spojuje jednotný 

ŠVP  s názvem „ PLUJEME NA JEDNÉ LODI“. Všechny 4 subjekty se nacházejí 

v levobřežní části Děčína v  PODMOKLECH, tři z nich pak v městské vilové části 

Letná a jedna v okrajové části spíše venkovského typu Krásný Studenec. Školky na 

Letné jsou mezi sebou dobře dostupné pěšky, do školky v Krásném Studenci se 

v případě návštěvních akcí třídy dopravují MHD a jednou ročně je sem z hlavního 

subjektu pořádána „Pohádková cesta“  pěšky se zábavnými stanovišti na trase. 
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Z centra města je hlavní subjekt dobře dostupný pěšky, autem či MHD. Náročným 

bodem je ranní parkování osobních aut při přivážení dětí do školky. 

  

A4. CHARAKTERISTIKA ZAHRADY: 

 

Obec: 
Děčín [562335] 

Katastrální území: Podmokly [625141] 

Číslo LV: 10001 

 

 

Parcelní číslo: 1925/4 

Výměra [m2]: 827 

Druh pozemku: orná půda 

Parcelní číslo: 1925/1 

Výměra [m2]: 2389 

Druh pozemku: orná půda 

 

 

Parcelní číslo: 1925/6 

Výměra [m2]: 1746 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: č.p. 1474 

 

 

Parcelní číslo: 1923 

Výměra [m2]: 586 

Druh pozemku: ostatní plocha 

  

Celková plocha řešené zahrady: cca 4 500 m2 

 

Počet dětí:       84 dětí, 3 třídy po 28 dětech 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/562335
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JloJ0sHmmx9GCSuCjFkhO4q4w1uUhlE8NvDiatx2IjafaSy6SnyAgxYznoaiFGLw3BhjcQP4JTMFh4aMj2wuihLnGKjar9c-_Gzpj7mBpWjs3QLmekevIA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=acp0vaXJaZbpHWakOrvkIqt_sl69B1mCwX1UnmjsA9fWLW__G5uM-ITdjTM2zW1k-VOWoaAEDb1jZGVVEPrTvhIkr7abHSzAFWUgwxYzykMNX6pwlPvoFA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=02dGncPKFx2iR2wv3sGuw-LL_1aCb21NJKSvsmrkdRR1ZkONYYz0mqrakiLEiLWv1rEol8uk2Wfd0eUd43-USQemgASw-1IQFmrS_Hn8pMcbgjaX95y2Rg==
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Tvar pozemku 

 nepravidelné obdélníky do tvaru U se třemi budovami umístěnými v 

centrální části, pozemek je ze dvou stran sevřen hlavními komunikacemi 

Klostermannova a Budapešťská, z horní a dolní strany je obklopena 

soukromými zahradami 

Členění 

zahrada je 2 rovnoběžnými vstupními cestami rozčleněna na horní, prostřední a 

spodní část, umístěním budov doprostřed pozemku je dále rozdělena na přední a 

zadní část zahrady. Současné rozčlenění je chápáno tak, že prostor před budovou 

je určen pro třídu z této budovy, tím je značně omezeno využití celé zahrady, 

neboť horní třída má pocit nepatřičnosti ve spodní části a naopak. Nové 

dispoziční řešení navrhuje systém různorodých stanovišť, která jsou určeny, buď 

pro všechny třídy najednou, nebo všechny třídy ve střídavém provozu. 

Počet vstupů 

na pozemek vedou 3 branky z přední ulice Klostermannova a dvě brány do zadní 

části z ulice Budapešťská. Brány jsou rozmístěné v nejnižším a nejvyšším místě 

pozemku, horní nemá zpevněnou příjezdovou cestu a provozně se používá velmi 

zřídka, používá ji  jen několik rodičů s dětmi, kteří mají bližší dochůdnou 

vzdálenost. Spodní brána je naopak denně velmi často používána k zásobování a 

mnohdy zůstává otevřená, hrozí tak nebezpečí samovolného odchodu dětí na 

veřejnou komunikaci. 

 

Současný stav zahrady 

 současný stav je již po dlouhá léta pouze udržováním stavu s postupnou, 

často nevhodnou výměnou herních prvků bez jakékoli koncepčnosti a 

dodržování pravidel odstupových vzdáleností, bez žádné inovativní a 

inspirativní hodnoty ani pro děti ani pro pedagogy. Z celkové zahrady se 

využívá téměř pouze přední část přibližně 1/7 plochy. Výměna herních 

prvků proběhla před zhruba 6 lety, kdy byla odřezána většina kovových 

nevyhovujících prvků a nahrazena v menším množství dřevěným prvky 

z tmavě hnědě natřené smrkové kulatiny či hranolů a zakoupeno několik 

pérových houpadel ve výrazných barvách z plastu a desek. Již po třech 

letech začalo docházet k postupné degradaci smrkového dřeva v místech 

nevhodného osazení do terénu a muselo nebo budou muset být tyto celé 

herní prvky odstraněny. Houpadla jsou v použitelném stavu. K dalšímu 

doplnění výbavy zahrady došlo v minulých dvou letech, kdy je již na 

základě zkušeností volen trvanlivější materiál, a sice akátové dřevo 
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společně se zvýšeným dohledem na kvalitu práce. Nevzhledné a místy 

nebezpečné oplocení, dopadové plochy vykazují nedostatek dopadového 

materiálu. 

 

Současné herní prvky 

2 dětské akátové domečky, akátový stolek s lavicemi kolem kmene stromu 

2 klasická pískoviště, 1 akátové houpadlo, 3 plastová houpadla, 1 akátová 

kladinová dvouhoupačka, 2 pérová smrková dvouhoupadla , smrková 

prolézací stnová stěna v demoličním stavu, stará laminátová klouzačka 

s kovovou konstrukcí v nevyhovujícím stavu, bazén, šotolinoasfaltové 

hřiště. 

 

Navrhované využití 

 Vzhledem ke špatnému využití rozlehlé zahrady a nekoncepčnímu 

sporadickému doplňování či nahrazování herních prvků bylo nutné 

vytvořit celkové řešení venkovního využití MŠ Klostermannova. Celkový 

záměr v sobě zahrnuje nejen plnohodnotné využití celého pozemku, ale 

také počítá s budoucím využitím plochých střech všech tří budov, až bude 

nutná jejich rekonstrukce. Na budovách je do budoucna plánováno 

vytvořit novou pochozí konstrukci a vybudovat sportovní hřiště pro 

míčové hry, dopravní hřiště k výuce jízdy na kole, bruslích a koloběžce a 

venkovní laboratoř pro přírodovědecké a polytechnické vzdělávání 

badatelskými metodami. Zahrada tak může zůstat nezatížena další 

zastavěností a bude zcela přeměněna na zahradu v přírodním stylu 

k maximálnímu využití pro environmentální vzdělávání a budování 

blízkého vztahu k přírodě. U jednoho z hlavních vstupů budou zřízeny 

držáky na kola či koloběžky, aby demonstrativně motivovaly rodiče a děti 

k používání jiných prostředků k dopravě do školy než osobních 

automobilů. Celkový projekt je navržen tak, aby pokryl kompletní skladbu 

aktivit pro šťastné a všestranně rozvinuté předškolní dítě se silnou 

osobností. 

  

Navrhované zóny: 

A.        zahradní učebna 

B.        pobřeží 

C.        jehličnatý les 
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D.        jedlá zahrada 

E.        louka 

F.         březový háj 

G.       pastvina 

H.       hospodářský dvůr 

I.          arboretum 

  

  

Časové členění na etapy 

Každá jednotlivá zóna je časově nezávislá na ostatních, může být 

realizována samostatně i sdruženě, v závislosti na potřebném provozu MŠ. 

Z ekonomického a provozního hlediska je vhodné realizaci rozdělit na 

etapy. 

Cílová skupina po realizaci 

Projekt ovlivní nejen 84 dětí z místní mateřské školy, ale vliv na 

vzdělávání bude mít na, 220 dětí naší příspěvkové organizace a cca dalších 

500 předškolních dětí, neboť zároveň se zatraktivněním zahrady 

plánujeme  výukové a zážitkové programy pro ostatní mateřské školy ve 

městě Děčín včetně lesní školky i zatím pro hledanou partnerskou 

německou MŠ, a to hlavně dopoledních hodinách. Vedle těchto programů 

se chystá příspěvková organizace společně s občanským sdružením rodičů a 

přátel mateřské školy pořádat více akcí pro rodiny s předškolními dětmi 

z městské části Podmokly a zřídit několik víkendových a odpoledních 

kroužků (Malý farmář, Jízda na poníkovi, Malý zálesák apod. dle 

zájmu). Zahrada MŠ Klostermannova by se po realizaci tohoto záměru 

měla stát skutečným dětským přírodním centrem a vzorovou zahradou 

mateřské školy. 
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Příloha 6: Internetový článek z Děčínského deníku 
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Příloha 7: Minimální a ideální podoba ekoškolky (Vošahlíková, 2010, str. 14) 
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Příloha 8: Jízda na poníkovi Veverce

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

Příloha 9: Jízda na poníkovi Veverce 
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Příloha 10: Poník Veverka

 

 

Příloha 11: Králíci 
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Příloha 12: Kůzle 

 

 

Příloha 13: Kůzle 

 


