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ABSTRAKT: 

Název:  Dětská hřiště jako dobrodružné prostředí - analýza dětských představ pro 

stavbu hřišť 

Cíle:   Hlavním cílem naší diplomové práce je na základě dětských představ 

vytvořit projekt, který bude obsahovat návrh dětského hřiště sloužící jako podklad, ze 

kterého bude patrné, co si děti představují pod pojmem “hřiště snů” a poskytnout tak 

dětem prostor pro aktivní trávení volného času. Projekt by měl být pouze inspirací a 

propojovat dětské představy, bezpečnostní normy a současné trendy. 

Metody:  Zjišťování potřebných dat probíhalo pomocí projektového šetření. Jako 

nejvhodnější způsob, jak zjistit opravdové a ničím neovlivněné představy dětí o jejich 

vysněném hřišti, jsme zvolili kreslení obrázků, anketu a rozhovor. Na závěr, jako 

konečný výsledek, po analyzování a vyhodnocení všech nasbíraných dat a teoretických 

podkladů, byl vytvořen návrh dětského hřiště. Pro samotný návrh jsme použili metodu 

modelování. 

Výsledky: Výsledkem této práce je návrh, který je vyobrazením dětských představ o 

ideálním hřišti snů. Tento návrh je nakreslen ručně a doplněn popisky a fotografiemi již 

existujících prvků nebo celých areálů. Z šetření vyplývá, že hlavním tématem našeho 

projektu je dobrodružství. Návrh obsahuje prvky převážně ze dřeva v kombinaci s lany. 

Celé hřiště je zasazeno do přírodního prostředí. 

Klíčová slova: Dobrodružství, dětské hřiště, “hřiště snů”, příroda 



ABSTRACT: 

Title:   Playgrounds as an adventurous environment - an analysis of children's 

ideas for the construction of playgrounds 

Objectives: The main goal of this diploma thesis is to create a project based on 

children's imagination. The outcome will be a design of a children's playground which 

will demonstrate what the kids perceive as a "dream playground" and will provide the 

children with a place to spend their active leisure time. The project should be just an 

inspiration and link together the child ideas, security standards and current trends. 

Methods:  The necessary data was gathered through a project survey. As the best 

way to find true and uninfluenced images of children about their dream playground, we 

chose drawing pictures, polls, and interviews. As a final result, a design of the children’s 

playground was created based on the analysis and evaluation of all the collected data 

and the theoretical background. Modeling method was used for the final design. 

Results: The result of this work is a design that illustrates the children's ideas 

about their dream playground. This proposal is hand drawn and supplemented with 

labels and photographs of already existing elements or entire complexes. The survey 

shows that the main theme project theme is adventure. The design includes elements 

mainly made of wood combined with ropes. The entire playground is set in a natural 

setting. 

Keywords: Adventure, playground, “dream playground”, nature 
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Úvod 

Tématem této práce jsou Dětská hřiště jako dobrodružné prostředí - analýza dětských 

představ pro stavbu hřišť. Důvodů pro výběr tohoto tématu bylo hned několik. V první 

řadě to byl záměr alespoň částečně navázat na práci bakalářskou a poznatky z oblasti 

dětských hřišť rozšířit. Dalším důvodem je má záliba v kreslení, navrhování a jakémkoli 

kreativním tvoření, čemuž jsem se věnovala hlavně během studia na Střední umělecko-

průmyslové škole. Chtěla jsem opět propojit jak obor umělecký tak i sportovní. V 

posledních čtyřech letech se věnuji práci s dětmi mladšího školního věku a zajímala mě 

jejich představa o tom, jak podle nich vypadá “hřiště snů”. Hlavním podnětem celého 

projektu je totiž častá stejnorodost dětských hřišť a podle našeho názoru nedostatečné 

zohledňování představ dětí při navrhování a stavbách dětských hřišť. Z našeho pohledu 

se v dnešní době odvíjí navrhování a tvorba nejen dětských hřišť hlavně od 

bezpečnostních norem a na opravdové představy dětí se tolik nehledí.   

V této práci tedy částečně navazujeme na práci bakalářskou, ve které jsme se věnovali 

tematice sportovně-dobrodružných areálů. Toto téma bylo zaměřeno na více věkových 

kategorií a pro návrh byl jasně vymezený konkrétní prostor. Naše diplomová práce toto 

téma rozšiřuje o poznatky z konkrétnější oblasti dětí mladšího školního věku. 

Cílem naší diplomové práce je zjistit představy dětí o ideálním dětském hřišti a na 

základě toho vytvořit projekt, který bude obsahovat návrh dětského dobrodružného 

hřiště v přírodním prostředí, kde mohou děti aktivně trávit svůj volný čas. Tento projekt 

má být pouze podkladem, ze kterého jsou patrné dětské představy o hřišti snů. Návrh 

bude pouze inspirací. Na základě této práce bude možné navrhovat a rozvíjet další 

reálné projekty.    

Celkově budeme pracovat na prvním místě s dětskými představami, dále pak s 

bezpečnostími normami a současnými trendy a možnostmi. Záměrem projektu je 

zároveň poskytnout vhodný prostor pro rozvoj osobnostního růstu dětí, budování jejich 

vztahu k přírodě, poskytování fyzického i psychyckého vyžití, rozvoj kreativity, 

motivace k překonávání výzev a poskytování zábavy, napětí i odpočinku. 
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1.1   Problematika a prospěšnost pohybových aktivit  

Pojem dětské hřiště je provázán s pohybovými aktivitami i sportem. V této kapitole je 

pozornost věnována právě tématu pohybových aktivit. Jsou zde představeny základní 

benefity spojené s aktivním provozováním pohybových aktivit. Zároveň se zmiňujeme i 

o problémech souvisejících s jejich nedostatkem a o nedostatečné orientaci dětí a 

mládeže na pohybové a sportovní aktivity. Dále popisujeme prospěšnost aktivit v 

přírodě. 

 1.1.1   Vymezení pojmu pohybová aktivity 

Pangrazi, Corbin a Welk (1996) definují pohybovou aktivitu jako ucelený soubor 

lidského chování, který zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka a je uskutečňována 

zapojením kosterního svalstva.  

Podle Kaplana a Válkové (2009) můžeme pohybovou aktivitu rozdělit na spontánní a 

řízenou. Se spontánní pohybovou aktivitou se můžeme setkat převážně v dětství, kdy si 

děti hrají. Řízená pohybová aktivita se namísto toho uskutečňuje v různé míře po celý 

život. U spontánní pohybové aktivity nedochází k poškození organismu, neboť vychází 

ze samotných potřeb dětí, nehrozí tak žádné přetížení. Řízená pohybová aktivita spadá 

do oblasti tělesné výchovy a sportu. Jedná se tedy například o školní povinná cvičení, 

rekreační nebo výkonnostní. Kromě charakteru sportovního může mít řízená pohybová 

aktivita taktéž charakter zdravotní, popřípadě léčebný.  

Pohybová aktivita a sport jsou jedním z významných předpokladů zdravého životního 

stylu člověka. Životní styl člověka obsahuje určitou celistvost hodnot, tělesného, 

sociálního i mentálního chování jedince, měnící se s jeho věkem, pohlavím a kulturním 

prostředím. Životní styl je velice individuální a odvíjí se od sociodemografických a 

psychologických faktorů jako je věk, pohlaví, socioekonomický status, osobnostní 

vlastnosti, motivace a postoje subjektu (Bouchard, 2000).  

Základy životního stylu se podle Rychteckého (2006) utváří již v dětství. Na dítě působí 

mnoho vlivů mikrosociálních (rodina) i makrosociálních (sociální vlivy). Součástí 

životního stylu je i pohybová aktivita, která může mít různé účinky. Tyto účinky mohou 
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být buď bezprostřední, krátkodobé (zlepšení biopsychické zdatnosti a odolnosti), nebo i 

trvalé, popřípadě časově odložené (hodnotový systém nebo aktivní životní styl). 

Pohyb je v dnešní době velice důležitou součástí života každého člověka. Pomáhá 

udržet lidský organismus v dobrém zdravotním stavu a tělesné i duševní kondici. Není 

náhoda, pokud lidské tělo následkem nedostatku pohybu ztrácí svalovou hmotu, která je 

pak snadno nahrazována tukem. Tělesná hmotnost se následně zvyšuje a s tím přicházejí 

bolesti kloubů a kostí a další zdravotní problémy, jako vysoký krevní tlak, zvýšení 

cholesterolu nebo cukrovka. Lidské tělo je velice důmyslné a pohyb potřebuje 

(Bouchard, 2000). 

Autoři Kučera, Dylevský a kol. (1996) tvrdí, že nedostatek pohybové aktivity u dětí 

vede v pozdějším věku ke vzniku civilizačních chorob. Dále uvádějí, že pohybová 

aktivita je vhodná nejen pro fyzický ale i duševní rozvoj. 

To, že fyzická aktivita neznamená jenom spojení tělesné výchovy s běháním a 

nepříjemným pocením je fakt, který zmiňují Pangrazi, Corbin a Welk (1996). Fyzická 

aktivita v sobě skrývá veškeré pohybové aktivita během dne. Nejdůležitější je, aby nás 

daná pohybová aktivita bavila a aby nám vyhovovala. 

 1.1.2   Význam pohybové aktivity u dětí 

Mezi dětmi a pohybovou aktivitou je veliká souvislost. Jedná-li se o pohybovou aktivitu 

dětí, je důležité zmínit motivaci a naplnění cílů s ohledem na vytváření předpokladů pro 

celoživotní zájem o sport a pohybové aktivity (Frömel a kol. 1999).  

Velice důležité, jak zmiňuje Neuman (2001), je proto všem dětem umožnit vytvořit si 

základní pohybové návyky a zároveň jim neznechutit pohyb hned v raném dětství. Také 

je důležité podporovat jedince bez rozdílů jejich cílů. Základním kamenem pro pozdější 

vytvoření a návyk aktivního životního stylu je  radost z pohybu. 

Na tom, že tělovýchovné zájmy představují potenciál pro formování trvalejšího vztahu 

dětí k pravidelnému pohybu, se shoduje většina autorů, kteří se zabývají problematikou 

školních dětí. Dále tito autoři uvádějí, že děti preferují rozdílné tělovýchovné aktivity na 
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základě pohlaví, a hodnotí podíl jednotlivých činitelů, které vstupují do složitého 

procesu socializace dětí v pohybových aktivitách (Málková, 2002).  

Pohybová aktivita tedy úzce souvisí s vhodným rozvojem osobnosti. O této souvislosti 

hovoří Corbin a Pangrazi (1992), kteří našli spojitost mezi vyšší pohybovou aktivitou, 

psychomotorickým vývojem a lepšími výsledky v některých předmětech základní školy.  

Dalším autorem, který přikládá velký význam pohybové aktivitě v souvislosti s 

vývojem dětí, je Čáp (1990). Uvádí, že přiměřená pohybová aktivita patří také k 

ovlivňujícím faktorům zdraví a délky života. Nevhodný způsob využívání volného času 

bývá zdrojem nepříznivého maladaptivního vývoje a značně přispívá ke vzniku 

kriminality mladistvých, drogových závislostí a jiných negativních sociálních jevů.  

 1.1.3   Projevy nedostatečné pohybové aktivity u dětí 

Z předchozích tvrzení vyplývá, že pohybové aktivity jsou nedílnou součástí života. 

Typy a kvalitativní úroveň pohybových aktivit záleží na mnoha faktorech, například na 

stupni vývoje či dědičnosti. Nedostatek pohybové činnosti se může stát rizikovým 

faktorem, který může ohrozit zdravotní a funkční stav dítěte v pozdějším věku.  

Toto potvrzují němečtí autoři Brettschneider a Gerlach (2004), kteří tvrdí, že dítě v 

předškolním věku je vysoce aktivní, což se projevuje velkým objemem dynamického 

pohybu a zároveň různým stupněm vývoje pohybových vlastností. Pohybovou 

aktivitaou dítě prozkoumává okolí. Podle úrovně pohybové aktivity se dá posoudit 

stupeň motorického i psychického vývoje.  

Norské studie odhalily znepokojivou tendenci, že děti ve fázi dospívání inklinují k 

sedavému způsobu života. A s věkem se tato tendence zhoršuje. Podle zmiňovaných 

studií děti stráví více času, přibližně tři hodiny denně, u televize, videa či jiných 

elektronických médií (MMI, 1995). Velký vykřičník stojí vedle faktu, že pohybový 

vzorek dětí se pozoruhodně změnil v posledních 10-20 letech. Neorganizované tradiční 

hry, které zahrnovaly velké množství pohybové aktivity, se nyní mění a orientují se k 

sezení u počítače a hraní počítačových her. Tyto scénáře mohou vést k několika 

zdravotním rizikům, jako je zvyšování obezity v raném dětství (Anderson a kol., 1998) 
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a motorickým problémům u dětí. Těmito motorickými problémy dětí se zabývá několik 

studií (Due a kol., 1991; Hertzberg, 1985; Kjos, 1992; Ropeid, 1997). Ze studie o 

tělesné aktivitě dětí ve věku 3-7 let (MMI, 1997) vyplývá , že čtyři z deseti dětí by 

chtěly trávit více času pohybovou aktivitou (Hansen, 1999), ale nemají dostatek 

vhodných prostor pro hry a volnočasové aktivity, jako jsou lezení, šplhání, skákání, 

apod. (Mjaavatn, 1999).  

Přání dětí se od počátku setkává jak s podporou, tak s mnoha komplikacemi vnějšími 

(nedostatek hřišť, nedostatek vybavení pro sport, neporozumění dospělých aj.) i 

vnitřními (nedostatek speciálních zkušeností a schopností, volních vlastností potřebných 

k náročnému sportovnímu tréninku aj.). Rozpory mezi přáním a realizovanou činností 

jsou u dětí časté (Čáp a Mareš, 2007).  

Francis (1988) tvrdí, že dětská hra v nestrukturovaném prostředí, přednostně přirozená, 

přispívá u dětí ke skutečnému pochopení reality. Rivkin (1990, 1995) zdůrazňuje 

hodnoty hry venku a upozorňuje na postupně zanikající kladný dětský přístup k 

venkovním herním místům. 

Zdravotními riziky, které by mohly vzniknout vzhledem k nedostatečnému pohybu se 

zabývá Rychtecký (1994). Pokud je zdravé dítě omezeno ve své pohybové činnosti, 

může se vyvinout hypokinetický syndrom. Tento syndrom byl zkoumán především v 

souvislosti s dospělými osobami se sedavým zaměstnáním vzhledem ke vzniku 

ischemické chorobě srdeční. Jeho prvním projevem u dětí je opožděný psychomotorický 

vývoj.  

Nedostatek pohybové aktivity u dětí se projevuje i v oblasti sociální. Může mít vliv jak 

na budoucí vztah dítěte ke cvičení, tak může zvýšit sklon k antipatii ke sportu. V 

konečném důsledku pak může způsobit i sociální izolaci v dětském kolektivu.  

 1.1.4   Přístup k pohybovým aktivitám a sportu 

Mnohé české výzkumy potvrzují význam sportu v hodnotové orientaci zejména mladé 

generace i současné vysoké zastoupení sportu mezi aktivitami provozovanými ve 

volném čase (Flemr, 2009). 
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Podle Fialové (2010) obyvatelé České republiky považují pohybové aktivity za 

nedůležité, přístup k nim někdy hraničí s pohrdáním. Většinou nemáme zodpovědný 

přístup ke svému zdraví, což může být důsledkem následujících skutečností: Češi mají 

světové prvenství v úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva, každý den na ni zemře 16 

lidí, 52% obyvatel trpí nadváhou, 17% pak přímo obezitou, toto je důsledkem špatného 

životního stylu. 

Dle Jansy (2005) si ale více než 73% české mládežnické populace (15- 18 let) 

uvědomuje důležitost sportu a pohybových aktivit z celospolečenského hlediska, tzn. 

pro všechny věkové skupiny obyvatel. 

Právě pohybové aktivity jsou zmiňovány jako významná součást prevence civilizačních 

onemocnění (Teplý, 1990). Aktivní životní styl se stává obzvláště u dětí a adolescentů 

jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence negativních sociálních jevů, jako jsou 

kriminalita, alkoholismus či užívání drog apod. (Slepička, Slepičková, 2000). 

Flemr (2009) aktivní účasti připisuje i další benefity: zlepšení vnímání kompetencí, 

sebeúcta, změna tělesného sebepojetí, podpora emoční obratnosti a morálního vývoje aj. 

Dále je pohyb známým antistresovým činitelem (Slepičková, 2005). Často  je 

prohlašováno, že sport  a  pohybová aktivita mají  množství  pozitivních efektů: budují 

charakter, podporují týmovou práci a ducha, rozvíjejí smysl pro čestnost, učí dodržování 

pravidel a poskytují možnost vybití přebytečné energie a agresivity společensky 

přijatelným způsobem... Jinými slovy se socializujeme účastí do některých norem a 

hodnot naší společnosti (Davis a kol., 2004).  

Četné studie nasvědčují také faktu, že socializační proces začíná v raném věku a je silně 

ovlivněn tím, zda se dítě zapojí do sportu a pohybové aktivity, či nikoliv, a zda si udrží 

zájem o tyto aktivity v dospívání a v dospělosti (Flemr, 2009). 

Sekot (2008) uvažuje, že v celkovém konceptu socializace se přirozeně aktualizuje 

zejména kategorie dětí a mládeže, tedy ve věku, kdy se rozhodující měrou vytvářejí, 

modelují a upevňují hodnotové orientace jedince. To znamená i vztah k pohybovým 

aktivitám, chápání hodnoty volného času, smysl tvořivé činnosti a jistě i utváření 

stravovacích návyků. Není pochyb o tom, že je to právě bezprostřednost primární 

skupiny rodiny, která buduje základy vztahu ke sportovně pohybovým aktivitám. 
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Učitelé a vychovatelé pak mohou hrát spíše než iniciační úlohu „pouze“ podpůrnou roli. 

A přirozeně se mohou podílet na rozhodujícím momentu výběru specializovaných 

sportovních aktivit tam, kde rodina vybudovala dobré základy pozitivního vztahu k 

fyzické aktivitě a cvičení. Nesmíme opomenout i výchovně socializační potenciál, který 

škola nabízí v podpoře aktivních forem dopravy tam, kde je bezpečné, ekonomické a 

zdraví prospěšné dojíždět, kupř. do školy na kole či kolečkových bruslích.  

Děti, ale i dospělí, celkově celá společnost se začíná ubírat více a více k takzvanému 

konzumnímu způsobu života. Děti si přestávají umět hrát, stále více se chtějí nechávat 

takzvaně zabavovat. Ferron a kol. (1999) naznačuje, že současný vývoj postmoderní 

společnosti k hodnotové neukotvenosti, odpor k tradici a orientace na měnící se zážitky 

a pasivní konzumaci volnočasových aktivit nás přesvědčuje o prokazatelně nedostatečné 

orientaci dětí a mládeže na pohybové a sportovní aktivity. To přináší právě u této 

věkové kategorie rychle rostoucí výskyt tzv. civilizačních onemocnění, především v 

oblasti somatických a psychických problémů.  

Problém je o to vážnější v případě, že se jedná o široké spektrum problematických 

příčin a důsledků týkajících se již dětí mezi 10–12 lety (Brodersen a kol., 2007). Přitom 

se, jak tvrdí Sekot (2008), odborná veřejnost shoduje na tom, že fyzická aktivita a sport 

je primárním faktorem proti stresu a deprivaci a smysluplnou formou trávení volného 

času, jako prevence kriminality, užívání drog a společensky nežádoucích způsobů 

chování a jednání.  

Sekot (2008) také uvádí, že stejně tak většina relevantních výzkumných šetření 

napovídá, že sice většina rodičů podporuje či dokonce osobním příkladem motivuje své 

děti ke sportování, ale naráží mnohdy na důsledky „hradby socioekonomického 

statusu“: Vstupní cena a provozní náročnost zejména organizovaného sportu je pro 

mnohé příliš vysoká. Mládež s vyšším socioekonomickým statusem tak má většinou 

lepší podmínky pro zapojení do fyzických aktivit než mládež ze spodních příček 

sociální struktury. Přitom ve druhém případě je možno nalézt i jisté socializační 

přednosti „neřízených her“ v přirozených formách řešení sociálních konfliktů. 
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Od poloviny minulého století však došlo k razantnímu průniku do povědomí velkému 

množství lidí ve věci úlohy pohybových aktivit ve zdravém životním stylu (McElroy, 

2002): 

1. Vědecké zdůvodnění důsledků sedavého způsobu života a nemocí spojených s 

nedostatkem zdravého pohybu. Zároveň dochází ke zvyšování důrazu na zdravé životní 

prostředí a nezbytnost osobní zodpovědnosti za zdravotní stav. 

2. Rozšíření obecného povědomí o příčinách a důsledcích řady onemocnění spojených s 

nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a výživovými prohřešky – zejména 

onemocnění srdce a diabetes. 

3. Sílící důraz na institut rizikového chování jako příčin vážných onemocnění včetně 

chápání fyzické inaktivity a sedavého způsobu života jako zdroje výskytu řady tzv. 

civilizačních chorob. Doktrína osobní  zodpovědnosti  za  zdraví  zde ve zvýšené rovině 

figuruje právě v důrazu na pravidelný zdravý pohyb. 

Současná věda jednoznačně prokazuje, že stojí zato bojovat za své zdraví a prodloužení 

aktivního věku a tím i kvality života. Běžně dostupné závěry Světové zdravotnické 

organizace tak shrnují základní faktory ovlivňující zdravotní stav člověka, který je tak 

podmíněn: 

50 % způsobem života – životního stylu  

21 % životním prostředím 

21 % genetickými dispozicemi 

8 % úrovní zdravotní péče  

V boji o zdraví nejsme tedy bezmocní: Máme v rukou 50 % možností na poli řízení 

vlastního životního stylu, jehož nedílnou součástí je právě pravidelný, intenzivní pohyb. 

1.1.5   Oblast aktivit v přírodě 

Tuto kapitolu zde zmiňujeme z důvodu velké obliby přírody u dětí. Děti v současné 

době sice tráví velkou část svého volného času doma, u počítačů, apod. Ale pokud si 
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mají zvolit prostředí pro hry, dětská hřiště a různé další aktivity, přiklání se většina k 

přírodnímu prostředí. Kromě toho má pobyt v přírodě blahodárné účinky. 

V současné době jsou aktivity v přírodě nejdynamičtější složkou tělesné výchovy a 

sportu. Lze to doložit vznikem mnoha nových sportů i nejrůznějších organizací, které 

nové aktivity rozvíjejí a využívají ve výchově nebo ke komerčním účelům. Jedná se o 

velice dobře členěnou oblast, která svými vazbami zasahuje jak do školní tělesné 

výchovy, tak i mimoškolní činnosti, do oblasti turistiky, sportu pro všechny, rekreace, 

aktivit pro volný čas i do programů výchovných institucí (Neuman a kol., 2000a). 

Svou rozmanitostí nabízí příroda nevyčerpatelný soubor překážek, které člověk v 

dřívějších dobách musel překonávat, v dnešní moderní době se pak k nim formou her 

vrací. Do přírody nemůžeme prostě přenést činnosti z tělocvičen. Patří do ní cvičení, 

které s přírodním prostředím splývají, nebo s ní alespoň nejsou v rozporu. Jedná se 

hlavně o činnosti přirozené, to je cvičení, která vznikla a rozvíjela se ve vztahu příroda 

– člověk (Brejška, 1999). 

Podle Brejšky (1999) jsou základem cvičení a pobytu v přírodě přirozená tělesná 

cvičení, kulturně poznávací činnost, táboření, kondiční cvičení, hry a rekreační formy 

letních i zimních sportů prováděných v přírodě, zpravidla bez využití specifických 

zařízení pro tělesnou výchovu a sport. Neuman a kol. (2000a) oblast aktivit v přírodě 

dělí na základě analýzy mnoha kurzů a akcí na 10 okruhů. Jedná se o tyto okruhy: 

Aktivity  v  přírodě  v sobě zahrnují turistiku, sporty v přírodě, hry a různá cvičení. 

Řadíme knim především činnosti, které konáme vlastní silou. Při aplikaci 

odpovídajících metod a přístupů skrývají výchovný potenciál využitelný krozvoji 

osobnosti. 

Sporty v přírodě vedou ke zvyšování kondice a zlepšování pohybových funkcí. Důraz je 

kladen na zapojení všech smyslů. Podporujeme neobyčejnost zážitků a zkušenosti, 

aktivaci celé osobnosti v bezprostředním jednání, možnosti spolupráce s ostatními a 

porozumění sobě samému. Získáváme tedy ekologicko-hodnotový pohled na svět a 

setkáváme se se skutečnou přírodou. 

Aktivity  typu  „Survival“  jsou vlastně hraniční výkony s překonáváním přírodních 

překážek, vyžadující i určité riziko. Dochází zde ke kontaktu s divokou přírodou, což 
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přináší možnost otestovat se v přírodě. V řešení náročných situací to znamená nalézt 

sám sebe i přírodu. Je to tedy jedna z cest k formování charakteru. 

Turistika  a  putování  je v českém pojetí komplexem činností spojených s aktivním 

pohybem a pobytem v přírodě, vyžadující řadu odborných znalostí a dovedností. 

Pobyt  v  přírodě  a  táboření  jsou často používány ve spojitosti s turistickou činností. 

Převažují zde snahy přiblížit se přírodě či změnit chod všedního života a obohatit ho o 

poznávání přírody. 

Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy rozvíjejí základní pohybový fond člověka 

a přispívají k osobnostnímu růstu. Nejde tedy jen o určité pevné pohybové struktury, ale 

především o kombinaci různých pohybových úkolů při překonávání umělých i 

přírodních překážek, které v sobě skrývají určitou dávku rizika.  

Hry v přírodě,  iniciativní  a týmové hry  – obecně se uznává jejich význam pro rozvoj 

osobnosti i jejich role jako nepostradatelného prostředku výchovy. 

Poznávání,  pozorování  a  ochrana přírody  propojují různé přírodní obory s poznávací 

činností a ekologickou výchovou. Tyto činnosti jsou prostředkem, pomocí něhož 

vstupujeme do kontaktu s přírodou a podporujeme uvědomělé pochopení role 

přírodního prostředí v našem životě. 

Pracovní  činnost  a  služba  patří kzákladním programovým prvkům táboření při 

formování charakteru mladých lidí. 

Umělecko-tvořivá  činnost  zahrnuje různé druhy tvorby, které pozitivně ovlivňují 

osobnost člověka. Estetické zážitky nejsou izolované, ale naopak souvisejí s celou 

soustavou vztahů člověka ke skutečnosti. 

Baláš a kol. (2013) chápe cvičení v přírodě jako tělesná cvičení rozvíjející základní 

pohybový fond člověka a přispívající také k osobnostnímu růstu. K těmto cvičením 

můžeme přiřadit následující aktivity: Chůzi, běh, skoky; Plížení, šplhání, lezení; Cviky 

rovnováhy; Házení, vrhání, zvedání, nošení břemen. 

Při těchto cvičeních je kladen důraz na pohybové schopnosti jednotlivce - sílu, rychlost, 

vytrvalost, smysl pro rovnováhu a koordinaci. Hlavním rysem je překonávání 

přirozených i člověkem vytvořených překážek. Tato cvičení v sobě mají ukrytou určitou 
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dávku rizika, vyžadují překonání strachu, projevení rozhodnosti a tvořivého přístupu při 

řešení vzniklých situací. Očekává se odvaha i podpora družstva. Cvičení navozují 

obyčejně u účastníků pocit dobrodružství. 

O prospěšnosti her a cvičení v přírodě dále uvažuje Neuman a kol. (2000b). Cvičení a 

hry v přírodě kladně působí na sféru emocionální a psychickou, dovedou ovlivnit pocity 

a postoje člověka, obohacují nás o zážitky a nové zkušenosti, pomáhají zvyšovat 

sebedůvěru a sebehodnocení, přinášejí nové pohledy na vlastní tělesnost a potěšení z 

vlastní existence, jsou významným prostředkem rozvíjejícím sociální vztahy, budují 

důvěru kostatním lidem, učí ohleduplnosti a odpovědnosti, podporují komunikaci a 

spolupráci, rozvíjejí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici a 

otevírají příležitosti kzískávání prožitku přírody. Toto a další charakteristiky tedy 

nasvědčují o mnohostrannosti a prospěšnosti her a cvičení v přírodě.  

Brejška (1999) shrnuje tuto problematiku prospěšnosti cvičení a pobytu v přírodě do tří 

hlavních kategorií (úkolů). Cvičení a pobyt v přírodě přispívají svou specifikou 

významnou měrou k plnění úkolů tělesné výchovy. Jedná se tedy o úkoly zdravotní, 

výchovné a vzdělávací. Zdravotní  význam  spočívá hlavně v tom, že využíváme 

ozdravného působení přírody (slunce, voda, vzduch). Cvičení a pobyt v přírodě je v 

kontrastu s jejich celodenním zaměstnáním, kdy jsou většinu času odkázáni na pobyt v 

místnostech a často i na sedavý způsob práce. Vzdělávací význam tkví zejména v rozvoji 

pohybových dovedností při vlastních tělocvičných aktivitách a hrách, a dále v rozšíření 

odborně technických znalostí a dovedností a v kulturně poznávací činnosti. Výchovné 

působení  je velmi výrazné. V mnohotvárných přírodních podmínkách, kde jsou na 

cvičence často kladeny vyšší požadavky než v tělocvičně a na hřišti, se prohlubují cenné 

mravní a volní vlastnosti: odvaha, sebedůvěra, kolektivní cvičení, čestnost, 

houževnatost, ukázněnost, rozvaha a rozhodnost. Cvičení a pobyt v přírodě pěstuje i 

estetické a etické cítění a zdravý smysl pro romantiku, zejména u mládeže. 
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1.2   Vybrané pojmy 

V následujícím textu jsou popsány a vysvětleny vybrané pojmy, které souvisejí s 

tématem této práce. Podrobněji je popsán pojem volný čas, hra a dobrodružství.

 1.2.1   Volný čas 

Sportovní a pohybové aktivity současné populace jsou zpravidla realizovány v tzv. 

volném čase. Volný čas je „historický  jev,  který  vznikl  diferenciací  lidského 

času“ (Flemr, 2009, str.16). Představuje významnou hodnotu a působí jako podnět k 

dalšímu vývoji člověka v moderní společnosti (Jansa a kol., 2012).  

Pávková a kol. (2002, str.13) definovala tento pojem jako “dobu, kdy si své činnosti 

můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení 

a uvolnění. Pod pojmem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, 

zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i 

časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže do volného času 

nepatří vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a 

osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i 

další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času nejsou ani činnosti 

zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). Ale 

i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je zřejmé např. ve vztahu k 

přípravě (i konzumaci) jídla.“ 

Mnoho odborníků definuje volný čas jako zbytkový čas, který zbývá po splnění všech 

povinností – pracovních, studijních, rodinných i po uspokojení všech fyziologických 

potřeb. (Spousta, 1996). 

Francouzský sociolog Joffre Dumazedier na druhou stranu tvrdí, že volný čas 

představuje jen určitou část mimopracovní doby, do které dále patří osobní potřeby a 

povinnosti – biologické potřeby a povinnosti rodinné (Velký sociolog.slovník, 1996).

Volný čas je podle Saka (2006) kvalitativně nová potencialita člověka, objevující se 

souběžně s osvobozováním se od pracovních a jiných aktivit nutných kpřežití. Volný čas 
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je potencialitou a prostorem vnikající a rozvíjející se lidské subjektivity, rozvoje 

myšlení, kreativity, filozofické reflexe aj. 

Dle Páskové a Zelenky (2006) jde o čas, kdy lidé nevykonávají činnosti pod tlakem 

pracovních závazků či rodinného systému. V oblasti cestovního ruchu uvažujeme volný 

čas, v naprosté většině, jako mimopracovní činnost založenou na vlastním zájmu. 

Jedinou výjimku tvoří služební cesty. 

Volný čas lze ale také chápat tak, jak jej charakterizuje Slepičková (2000): jako 

svobodu, protiklad práce, časový prostor, formu činnosti, symbol sociálního statusu, 

sociální nástroj, funkci sociálních skupin a životního stylu. 

Také se stále více uplatňují definice, které charakterizují volný čas jako dobrovolně 

uskutečňovanou činnost (Hofbauer, 2004). 

Volný čas poskytuje prostor pro naplnění mnohých lidských potřeb, a proto má v životě 

člověka nezastupitelné místo. Motivace k provádění volnočasových aktivit může být 

vnitřní či vnější a může se měnit v čase (Flemr, 2009). 

 1.2.2   Aktivní životní styl 

Aktivní životní styl je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi 

jedincem a okolím (Bunc, Štilec, 2007, str. 17). Dále se vymezením tohoto pojmu 

zabýval Valjent (2008, str. 50): Aktivní životní styl je systém důležitých činností a vztahů 

a s nimi provázaných praktik zaměřených k dosažení plnohodnotného a harmonického 

stavu mezi fyzickou a duševní stránkou člověka.  

Drdácká a kol. (1987) uvádí, že aktivním životním stylem je myšlená přiměřená aktivita 

a spontaneita v práci a především ve volném čase. Pohybová rekreace je jednou z 

možností projevení aktivity ve volném čase. 

V oblasti aktivního životního stylu využívání sportovních přírodních areálů plně zapadá 

do aktivního způsobu života dětí, mládeže i dospělých, který má být podporován 

(Neuman a kol., 2002a). 
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1.2.3   Sport 

Celosvětově je oblast zahrnující tělesnou výchovu (záměrnou pohybovou aktivitu 

vedoucí k rozvoji a udržování fyzické zdatnosti), sport (svobodnou dobrovolnou 

aktivitu závodního typu, charakterizovanou výkonovou motivací) i pohybovou 

(tělocvičnou) rekreaci (pohybovou – tělocvičnou - aktivitu, odpovídající potřebě 

regenerace sil a aktivního odpočinku) nahrazována zastřešujícím termínem 

“sport” (Neuman a kol., 2002a). 

Dnešní vymezení sportu v České republice vychází z Evropské charty sportu (MŠMT, 

1994; čl. 2a), která ho chápe jako „…všechny formy tělesné činnosti, které – ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv – si kladou za cíl projevení nebo 

zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků na všech úrovních.“.  

Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu, ve 

vrcholné formě prováděná jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěživosti, výkonu, ventilované agrese, příslušnosti ke skupině 

(encyklopedie Diderot, 1998). 

Podle Dovalila (2004) byl sport charakterizován především jako dobrovolná pohybová 

aktivita motivovaná snahou o dosažení maximální výkonnosti, rozvíjená v tréninku a 

demonstrovaná v soutěžích. 

Pink (2008) sport definuje jako aktivitu vyvolávající fyzickou námahu, dovednosti či 

motorickou koordinaci jako primární ohnisko aktivity s prvky soutěživosti, kde pravidla 

a vzory chování a jednání existují formálně na organizovaném principu. 

 1.2.4   Hra 

Dítě tráví většinu svého času hrou. Hra dítěti slouží jako forma nácviku na budoucí 

dospělý život, ve hře dostává možnost vyzkoušet si nové role (např. roli matky nebo 

různá zaměstnání), může si zopakovat již zažité situace nebo procvičit své fyzické a 

duševní schopnosti. Hra probouzí v dítěti soutěživost, spolupráci a dává mu prostor k 

vlastním projevům fantazie. V neposlední řadě hra dítěti nabízí možnost trávení času se 

!23



svými vrstevníky. Všechno to jsou vzorce chování, které bude jako dospělý člověk 

potřebovat. 

Hra je pro dítě způsobem vyjadřování pocitů a myšlenek. Hra může být také jako 

formou relaxace. Hrou se děti učí domlouvat se na postupu a spolupracovat. Tyto 

principy hry aplikuje mezi své metody také pedagogika. Učení hrou je v moderní 

pedagogice využívaným způsobem výuky. Klasické vyučování se doplňuje hrou proto, 

aby děti udržely pozornost. Pokud je výuka zábavná, dosahuje se lepších výsledků. 

Podle našeho mínění má hra mnoho funkcí, které jsou pro děti přínosem. Mezi hlavní 

přínosy bychom řadili: zábavu, relaxaci,  rozvoj komunikačních schopností (mezi 

jednotlivci, v rámci skupiny), učení, fyzické procvičení. 

Dětská hra je hlavně zábavná aktivita, je zdrojem dobré nálady a radosti. V definici hry 

Caillois (1998) říká, že hra je svobodná a nikdo k ní nesmí být nucen. Herními 

aktivitami dítě relaxuje a odpočívá od povinností, hlavně od učení. K tomuto účelu 

využívá školák přestávky, ta je důležitá právě na regeneraci sil pro další výuku. Dítě 

často převádí realitu do hry, ve které je vše perfektní, dokonalé. Velkým přínosem her je 

také rozvoj dětské fantazie a podpora kreativity. Při hrách se namísto obyčejného kluka 

může změnit v piráta či rytíře. Pomocí hry dítě komunikuje v rámci skupiny, stanovuje 

se zde hierarchie skupiny. Velmi zajímavý je fakt, že z dětských her lze vysledovat, 

který člen skupiny má jakou pozici. Napodobováním se děti učí jednat, vyjadřovat se a 

komunikovat se svým okolím.  

Pohybové hry zase slouží jako fyzické procvičení. Některé z nich bývají fyzicky dosti 

náročné. Základním pohybem je běh. Při hrách se ale zároveň vyskytují také skoky, 

hody, chůze. Nebo se například balancuje na jedné noze, chodí se pozpátku a podobně. 

Pohybové hry probouzejí v dětech soutěživost, touha vyhrát motivuje dítě k lepším 

výkonům, což vede k procvičování. Výborným místem pro realizaci her spolu s jejími 

uvedenými funkcemi, klady a přínosy je právě dětské hřiště.

Definovat tak obsáhlý pojem, jakým je hra, je poměrně složité pro všechny vědní 

disciplíny, které se tímzo pojmem zabývají. Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost (Filipec, 2005) zahrnuje pojem hra dětské hry, sporty, herecké vystoupení,
 
ale 

také hru na hudební nástroj, divadelní hru, hazardní hru, sport, hru zvířat, hru 
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dospělých. Angličtina má pro hru dva výrazy – play a game. Play je hra bez pravidel, 

například hry „na něco“. Game je hra s pravidly, například hry sportovní. Čeština hry 

nerozlišuje, chceme-li se zaměřit na určitý typ hry, je nutné jej blíže vymezit přidáním 

příslušného přídavného jména. 

Mnoho autorů se pokoušelo určit definici hry také na základě opozita k výrazu hra. Není 

to však tak jednoznačné, každý totiž vnímá hru subjektivně a podle toho se odvíjí i její 

opak. Podle Sokola (2007) je opakem hry vážnost. Naopak J.Huizinga (2000) toto 

tvrzení odmítá, protože hra není z podstaty komická. Tudíž jejím opakem být vážnost 

nemůže. 

Huzinga (2000, str. 20) definoval hru jako „...svobodné jednání, které je míněné „jen 

tak“ a stojí mimo obyčejný život, ale přesto může hráče zaujmout, k němuž se dále 

nepřipíná žádný materiální zájem a jímž se nedosahuje žádného užitku, které se 

uskutečňuje ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť určeném prostoru, které probíhá řádně 

podle určitých pravidel a vyvolává v život společenské skupiny, které se rády obklopují 

tajemstvím nebo které se vymaňují z obyčejného života tím, že se přestrojují za jiné“.
 
Z 

této definice vychází R.Caillois (1998) a stanovuje ji v šesti bodech: svoboda, 

vydělenost z každodenního života, nejistota, nevytváření žádných hodnot, existence 

pravidel a fiktivnost. 

Těchto šest bodů využil k vytvoření své teorie také Sokol (2007). Ten považuje hru za 

činnost, která neodmyslitelně patří k životu člověka, dětí stejně tak jako dospělých. Ve 

hře je člověk svobodný, jeho činy v herním procesu nemají vliv na reálný život.

Výše uvedené informace můžeme shrnout tak, že hra je aktivní, svobodný proces, který 

se řídí pravidly. Jeho cílem je jednak zábava a pobavení a zároveň také vítězství, pocit 

být lepším, něco dokázat. Hráč si procvičuje různé schopnosti, činnosti a role. Hra 

funguje jako způsob odreagování, odpočinek a relaxace. Díky herním aktivitám vznikají 

kolektivy a spolky.

Podle Zapletala (1975) je hra nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem, je 

nejlepší formou aktivního odpočinku. Hry nám na malém časovém úseku pomáhají 

vyrovnat nepříznivý vliv sedavého způsobu života, dávají tělu tolik potřebný pohyb. 

Základním heslem všech her je fair play.  
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Neuman a kol. (2000a) uvádí, že hra je základní existenční forma činnosti, pomocí níž 

může člověk měnit sám sebe. Hra se uskutečňuje ze svobodného rozhodnutí a 

předpokládá plné nasazení každého hráče. Hra se hraje tak dlouho, dokud nám přináší 

zážitky a potěšení. Neuman a kol. (2000b) dále chápe hru jako svobodné nakládání s 

časem, který naplňuje. Podstata hry spočívá v dynamice střídání počátečního napětí a 

uvolnění skrytého v řešení, což se opakuje bez definitivního konce. Hra má rysy 

dobrodružnosti obsažené v každém novém objevování i překonávání. Ve hře nacházíme 

momenty překvapení. 

Blíže hru specifikují podstatné znaky jako: nejistota výsledků, řízenost pravidly, 

vážnost, zdánlivost, zábava, radost, potěšení, dobrovolnost, samoúčelnost, vnitřní 

nekonečnost, uzavřenost, dramatičnost a přítomnost.  

 1.2.5   Hra na dětském hřišti 

Hra na dětském hřišti je dětmi vnímána většinou jinak než jako hra například v 

mateřské školce nebo v domácím prostředí. Hřiště je pro místem, kde mají možnost 

interakce s ostatními vrstevníky v jejich vlastních termínech a významech. Herní 

aktivity na dětském hřišti jsou hlavním prostředím pro dětský svět, kde se odehrávají 

sociální interakce (Lodge, 2005). Děti si na hřišti tvoří svůj vlastní svět, který má určitá 

pravidla . Často se v něm vyskytuje určitá hierarchie (Paetcher, Clark, 2007).  

Milan (2012) popisuje dětskou hru jako způsob hraní si a zároveň učení se sociálním 

jevům. Na dětském hřišti jsou děti jako aktéři i jako pozorovatelé ostatních. Děti se 

neučí pouze nápodobou ostatních, ale vyjadřují také vlastní myšlenky a dělají soudy. 

Tomuto se děti učí nejčastěji hrou. Běžné je také experimentování dětí s různými rolemi 

během hry. Především děti mladšího školního věku prochází procesem, kdy si zkouší 

různé sociální role. 

V rámci výzkumu školního hřiště Blatchford (2003) zjistil, že existují rozdíly ve hře 

dívek a chlapců. Z výzkumu vyplynulo, že dívky preferovaly častěji tzv. fiktivní hry, při 

kterých předstíraly, že jsou někdo jiný. U chlapců zase dominovaly hry aktivnější, 

například míčové hry a hlavně fotbal. Blatchford (2003) dále uvádí, že celkově chlapci 

mají tendenci věnovat se hře delší dobu než dívky.  

!26



Hřiště je pro děti velice důležitým místem, kde si mohou vyzkoušet sociální interakce. 

Hřiště je zároveň prostorem k vytvoření norem, což zahrnuje přátelství, romantické 

vztahy nebo soutěže či moc. Díky interakcím se děti na hřišti učí chápat smysl a 

vyrovnávat se s dvojznačností a obavami spojenými s rozdíly mezi chlapci a dívkami 

(Boyle, 2003).  

1.2.6   Výchova v přírodě 

Ze spojení sportovních, výchovných a ekologických tendencí se zformoval výchovný 

směr, přístup či metoda, kterou nazýváme výchova v přírodě (Outdoor education). 

Výchova v přírodě plně využívá výchovného potenciálu různých aktivit a sportů v 

přírodě. Obrací pozornost na dobrodružný charakter mnohých činností, proto se někdy 

hovoří také o dobrodružné výchově v přírodě. 

Tento pojem má i další synonymum, a to výchova  dobrodružstvím  (Adventure 

education), který předpokládá společné řešení problémových situací (dobrodružně 

orientovaných úkolů) ve skupině a překonávání výzev jednotlivcem. Postup y 

dobrodružné výchovy nemusí být nutně svázány jen s aktivitami v přírodě (Neuman a 

kol., 2002a).  

Dalším pojmem, který s výchovou v přírodě úzce souvisí a velice se podobá i pojmu 

výchova dobrodružstvím, je pojem výchova  výzvou  (Challenge education). Tento 

pojem Neuman a kol. (2002a) vysvětluje jako snahu o širší koncepci, zdůrazňující 

výzvový charakter aktivit v přírodě i jiných činností spojených s rozvojem schopností a 

dovedností člověka. Koncepce se snaží postihnout aplikace výzvových situací pro 

všechny skupiny populace, včetně zdravotně postižených občanů. 

Výchova zkušeností  a  prožitkem  (Experiential education) tvoří protipól teoretickým 

přístupům, teoretické výchově a učení. Preferuje vlastní zážitky a zkušenosti, které se 

většinou vytvářejí v prožitkově bohatém prostředí i netradičními metodami. 

Aplikace některého z uvedených směrů je spojena s odklonem od jednostranné 

preference pohybových dovedností a výkonnosti v tělesné výchově ke zdůrazňování 
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sociálního kontextu, prožitkovosti a hledání znalostí o sobě samých a okolním světě 

(Neuman a kol., 2002a). 

 1.2.7   Dobrodružství 

Podle Neumana a kol. (2002a) do dobrodružné situace vstupujeme za svobodné volby, s 

motivací tuto situaci zvládnout. Situace je charakterizována nejistotou v tom, jak 

skončí, existuje více řešení, v nichž se opíráme nejen o vlastní síly, ale i o spolupráci s 

dalšími členy skupiny. 

Neuman a kol. (2002b) hovoří o tom, že někdy zapomínáme, že se pocit dobrodružství 

vytváří v naší mysli. Jak už bylo řečeno, jde o napětí, které vzniká vždy, kdykoli se 

rozhodneme udělat krok do neznáma. Toto napětí a zvláště zakončení takové předem 

nevyzkoušené činnosti se přetváří v silné prožitky. Je to naše subjektivní záležitost. 

Hloubku těchto prožitků může ovlivnit sdílení s jinými osobami, výměna dojmů a 

pocitů ze společně prožívaných situací a vliv přírodní scenérie. 

To, co vnímáme jako dobrodružství, lze uzavřít do obecného schématu, které je stejné u 

velkých i tzv. malých dobrodružství. Proto je dělení na velké a malé dobrodružství 

relativní, neboť je měřeno zase jen námi samotnými. Záleží na našich schopnostech a 

zkušenostech, které dobrodružství budeme považovat za velké či malé (Neuman a kol., 

2002b). 

Neuman a kol. (2002a) dále uvádí, že silný formativní účinek se přisuzuje tzv. 

meznímu  dobrodružství  (peak adventure). Tuto skutečnost si musíme uvědomovat 

zvláště při přípravě programů a vždy hledat optimální míru působení dobrodružných 

situací na účastníky.  
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1.3   Dítě - mladší školní věk 

Naše šetření se týká dětí mladšího školního věku. Při navrhování dětského hřiště je 

důležité znát určité zásady platící pro dané věkové období. V této kapitole proto 

uvádíme charakteristiku období mladšího školního věku.  

Mladší školní věk je období, ve kterém dítě nastupuje do školy a získává tak novou roli, 

stává se školákem. To silně ovlivní další rozvoj dětské osobnosti. Škola je důležitým 

místem socializace, dítě získává nové zkušenosti, rozvíjí se zde jeho dovednosti a 

schopnosti. Školní prostředí může významným způsobem předurčovat budoucí sociální 

pozici každého žáka, jelikož míra úspěšnosti ve škole představuje základ budoucí 

profesní volby (Vágnerová, 2000). 

Období mladšího školního věku bychom podle Langmeiera a Krejčířové (1998) mohli 

psychologicky označit jako věk střízlivého realismu. Dítě by chtělo pochopit opravdový 

svět s věcmi v něm tak, jak skutečně jsou. Lze to vypozorovat z jeho projevů, kreseb, 

písma, čtenářských zájmů i ve hře. Vnímání opravdového světa je ale realismem 

naivním. Tento naivní realismus školáka se nejdříve odvíjí od toho, co mu autority, které 

jsou zastoupeny v podobě učitelů a rodičů, povědí. Teprve později se dítě stává 

kritičtějším, a tedy i jeho přístup ke světu je kriticky realistický, to už ovšem 

předznamenává nástup puberty.  

Další, kdo charakterizuje mladší školní věk, je Schor (1999). Uvádí, že děti v tomto 

věku si rády hrají ve skupinách. Někdy si však vybírají i hraní samostatně. Velice je 

baví hraní si s mladšími dětmi. Děti ve věku 6-11 let mají tendenci vyhledávat 

kamarády stejného pohlaví. Také často hovoří o sobě a hlavním důvodem jejich 

komunikace je potřeba získat pozornost. Dětem se v tomto věku nelíbí kritika ani 

vlastní neúspěch a vyžadují  lásku a mnoho pozornosti od rodičů. Co je dobré a co 

špatné určují právě podle toho, co schvalují či neschvalují rodiče. Začínají chápat pojem 

morálka a poctivost. Objevuje se smysl pro humor, který dále rozvíjí, a dokážou projevit 

i svůj negativní postoj k určité věci. Začínají se zajímat o potřeby a pocity druhých. 

Všechny tyto typické charakteristiky ovlivňuje také rozumu dítěte. Podle Říčana (1990), 

se rozumový vývoj u dětí v mladším školním věku ostře vyvíjí. To můžeme vidět ve  
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škole, kde dítě musí pracovat a přemýšlet. Dětské myšlení se zrychluje a je stále 

efektivnější, hlubší a pronikavější. To umožňuje dítěti uvažovat mnohem složitěji.  

Toto téma bychom uzavřeli a shrnuli tvrzením Periče (2004), který uvádí, že jedním z 

nejvýznamnějších rysů dětí mladšího školního věku jsou kvantitativní a kvalitativní 

změny organismu, jež charakterizují jejich růst a vývoj. Během tohoto období je nejvíce 

ovlivnitelný všestranný rozvoj dítěte, a to jak v oblasti tělesného a pohybového, tak  i v 

oblasti psychického zdokonalování dítěte.  

 1.3.1   Tělesný vývoj  

Po stránce tělesného vývoje jsou u dítěte v období mladšího školního věku pozorovány 

velké změny. Jedná se o intenzivní růstové změny, které jsou ale rovnoměrné. S 

přibývajícím věkem se růst zmírňuje. Kloubní spojení jsou měkká a pružná. Částečně se 

mohou objevovat svalové dysbalance (Fajfer, 2005). Důvody svalové dysbalance 

vysvětlíme později. 

Kaplan a Válková (2009) se s tímto tvrzením shodují a taktéž uvádějí, že během tohoto 

období dochází k rovnoměrnému růstu a s tím souvisejícímu zvyšování tělesné 

hmotnosti. Dále se vyvíjí tělesné orgány, avšak páteř je již v ustáleném zakřivení. Také 

probíhá osifikace kostí a zřetelně se mění tvar těla. Plasticita a pohyblivost nervových 

procesů jsou již skvěle uzpůsobeny k rozvoji koordinačních a rychlostních schopností. 

Dítě v šesti letech má již dostatečně vyvinutý mozek, aby zvládalo složitější, 

koordinačně náročnější pohyby. 

Podle Rychteckého a Fialové (1998) je ona intenzivní růstová změna hlavně ve výšce a 

ve váze. S přibývajícím věkem, jak už bylo zmíněno, jsou však tyto  přírůstky menší a 

menší. To souvisí s vývojovou retardací (zákonitostí biopsychickou), tedy že tempo 

růstu se s věkem zpomaluje.  Přestože dochází k osifikaci kostí, klouby jsou stále měkké 

a pružné. V tomto věku mohou u dětí vznikat svalové dysbalance, případně i deformace 

páteře. Příčinou těchto dysbalancí je dominující statické zatížení spojené se sezením ve 

škole a sníženou pohybovou aktivitou.   
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 1.3.2   Motorický vývoj 

To, že je pohyb pro dítě velmi prospěšný a určující, je všeobecně známou skutečností. 

Již Vítková (1923) nabádá, abychom dětské pohyblivosti nebránili a naopak ji 

podporovali a poskytovali mu vhodné příležitosti k vydatným, ale pro něj neškodným 

pohybům. 

Typicky charakteristický je pro období mladšího školního věku rozvoj rychlostních a 

obratnostních schopností. Konkrétně pak reakční schopnosti a frekvence pohybu (Perič, 

2004).  

Nejdůležitější je však podle Kaplana a Válkové (2009), aby měli děti z pohybu radost. 

U dětí v tomto období převládá spontánní aktivita a rádi a hlavně velmi snadno se učí 

nové dovednosti a pohyby. Ty, ale na druhou stranu, zase stejně snadno i zapomínají.  

Děti během tohoto období, jak uvádí Click (2009), mají velmi dobrou rovnováhu a 

dokáží dobře kontrolovat své pohyby.  

Podle Jansy a Dovalila (2007) je pro začátek období mladšího školního věku typická 

obtížná nervosvalová koordinace, zvláště pokud se jedná o jemnou motoriku. Mezi 

percepcí a chtěným pohybem vždy nedochází k souladu. V 11 letech je dítě schopné 

vykonávat i velmi jemné a přesné pohyby. Děti se zaměřují hlavně na běhy, skoky a hry.  

 1.3.3   Psychologický a sociální vývoj 

Psychologický vývoj dítěte v období mladšího školního věku je typický sníženou 

schopností chápat jednotllivá cvičení jako celek. Perič (2004) uvedl, že během tohoto 

relativně dlouhého období dochází k velkým a intenzivním psychologickým změnám. 

Toto období je proto vhodné dělit na dvě části s hranicí ve věku devíti let. Jedná se o 

dětství (6-9) a prepubescenci (9-11). Z celkového hlediska výrazně přibývají nové 

zkušenosti, vědomosti, zároveň se rozvíjí i pamět a hlavně představivost. Zatím se dítě 

dokáže soustředit spíše na věci jednotlivě, souvislosti mu zatím unikají. V tomto období 

má dítě ještě slabou vůli a nedokáže vydržet u stanovených cílů. Dítě je schopné 

soustředit se velmi krátkou dobu. I přesto je tato koncentrace, trvající jen 4-5 minut, 

velmi důležitá. Následuje útlum a rozptýlenost okolními vlivy.  
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Kaplan a Válková (2009) doplňují, že dětem přibývají nové vědomosti o světě a o všem, 

co je kolem, a zároveň se zvyšuje jejich vnímavost okolního prostředí. Děti v tomto 

věku nejsou ještě schopny tolik chápat abstraktní pojmy. Rozumí a chápou pouze tomu, 

co je pro ně hmatatelné. Více u nich převažuje impulsivní chování, mají silné citové 

prožitky, projevují své pocity. Dost často se jim střídají emoce smutku a radosti. Dále 

autoři potvrzují fakt, že tyto děti nejsou schopné sledovat dlouhodobé cíle. V tomto 

věku žijí hlavně přítomností a nezabývají se tím, co bude potom.  

Mladší školní věk bývá často dělen ještě na konkrétnější období. Perič (2004) dělí toto 

období dále na dětství a prepubescenci. Matějček (1996) člení mladší školní věk zase na 

tři části: mladší, střední a starší školní věk. Stejné dělení uvádějí i autoři Rychtecký a 

Fialová (1998). Podle Čelikovského (1990) má období prepubescence dva biologické a 

psychologické stupně: 6-8 let a 8-11 let.   

Duševní vývoj jedince je podle Vágnerové a Valentové (1994) založen zejména na dvou 

vzájemně se ovlivňujících faktorech. Jsou jimi dědičnost (vnitřní podmínky) a prostředí 

(vnější podmínky). Genotyp jedince již v okamžiku početí obsahuje jisté změny, které 

byly ovlivněny prostředím v zárodečných buňkách rodičů nebo v organismu předků. 

Dalším velmi důležitým faktorem je i aktivita samotného dítěte. Dítě je svým způsobem 

nuceno se přizpůsobit, zároveň se však snaží svět kolem sebe měnit tak, aby to 

vyhovovalo jeho potřebám. 

Dítě se během svého růstu a vývoje učí, že i ostatní mají své potřeby a práva, a že i ono 

samo může mít zájem o jejich pocity a dělat jim radost. Pokud rodiče nabádají své děti k 

interakci s ostatními dětmi, aby si vážily své role mezi nimi a podporují je v jejich 

snažení, učí je tím jak vycházet s ostatními lidmi a zároveň sebejistému vystupování 

(Fontana, 2014). 

Štěpánek (1963) dává do souvislosti dítě, pohybovou aktivitu, dětské hřiště a hru, 

tělesný, ale zároveň i duševní a sociální vývoj. Hovoří o tom, že pohyb má velký 

význam nejen pro tělesný vývoj dítěte, ale i pro jeho vývoj duševní. Jedním z úkolů, 

který má dětské hřiště plnit, je tedy právě rozvoj sociálních vztahů dítěte, který výrazně 

ovlivňuje.  
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Aby byl jedinec člověkem i ve smyslu psychologickém, musí projít procesem 

socializace, „tj. zespolečenšťování jedince, jeho vrůstáním do životních podmínek 

sociokulturního prostředí, do něhož se narodil a které na něj klade určité požadavky… 

proces socializace probíhající jako postupné vrůstání jedince do společenských 

podmínek života znamená postupnou orientaci v daném sociokulturním prostředí a 

osvojování si tomuto prostředí přiměřené způsoby účelného chování a 

postojů“ (Nakonečný, 2013, s.486). Hlavním aspektem tohoto ovlivnění dítěte 

(společenské bytosti) je, jak uvádí Nakonečný (2013), rodinná výchova tzv. primární 

socializace, která dítě nejvíce ovlivňuje od narození po nástup do školy (školky), na 

kterou navazuje tzv. sekundární socializace (vzdělávání, působení masmédií, 

zaměstnání, styky s dalšími lidmi…).  

Podle Kaplana a Válkové (2009) přestává být dítě v období nástupu do školy středem 

pozornosti svých rodičů. Přichází do určitého kolektivu, kde se začleňuje mezi skupinu 

jiných dětí a tím se mění jeho sociální role. Na utváření nové sociální role mají vliv i 

autority, jako učitelé a rodiče.  

Na téma děti, škola a rodiče navazují Rychtecký a Fialová (1998), kteří uvádějí, že po 

nástupu dítěte do školy se právě se školou propojí i rodina a toto spojení pak následně 

trvá velmi dlouho. Z pohledu sociálního mohou nastat komplikace se společenskou 

situací dítěte v kolektivu, nebo pak s prospěchem. Dítě by se ve škole mělo naučit říci 

svůj názor, postavit se samo za sebe, umět komunikovat a nebát se řešit případné 

problémy.  

 1.3.4   Vývoj dítěte z hlediska enviromentální výchovy (Dítě a příroda) 

V této kapitole se budeme zabývat tím, jak na dítě v období mladšího školního věku 

působí příroda, různé přírodní vlivy a celkově toto prostředí. Podle mnoha autorů je to 

nedílná součást dětského vývoje a zároveň zde budou uvedeny podstatné souvislosti k 

dalšímu pokračování práce a navrhování dobrodružného dětského hřiště.  

Období mladšího školního věku je typické z pohledu enviromentální výchovy tím, že  

se děti na svých výpravách do přírody čím dál více osamostatňují od dospělých. Ven už 
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často chodí sami. Stále rády budují různé domečky, úkryty a skrýše, ze kterých pozorují 

své okolí a jsou přitom skryty zrakům ostatních (Clayton, Myers, 2009).   

Velmi oblíbené jsou v tomto věku hry „na něco“ („na vojáky“, „na indiány“) a hrdinské 

fantazie vydrží hlavně klukům přinejmenším do puberty. Dále mají děti v oblibě 

sportovní hry (Krajhanzl, 2014).

Podle studie zaměřené na dětské hry v přírodě se ukázalo, že školáci si v přírodě hrají 

jinak než v umělém (člověkem vybudovaném) prostředí. Umělé prostředí často vede ke 

hrám založeným na fyzických schopnostech, a přirozeně v nich proto dominují děti 

fyzicky zdatnější. Jak však ukázala pozorování, přírodní prostředí podporuje jiný druh 

aktivit - nejčastěji jsou to hry založené na jazykové inteligenci, kreativitě a imaginaci 

(Clayton, Myers, 2009). 

Někteří autoři považují mladší školní věk za nejvýznamnější období v životě člověka 

pro vytvoření vazby k přírodě - školní děti jsou totiž dost samostatné na to, aby samy 

objevovaly přírodní svět, a dost chytré na to, aby se mu učily porozumět (Kellert, 2002).  

Bohužel jsou tu určité komplikace, které trávení času v přírodě zamezují. Ve městech 

ubývají přírodní zákoutí, kam by rodiče byli ochotni svoje děti pouštět a mnoha dětem 

brání v kontaktu s přírodou také jejich časová zaneprázdněnost - zatímco dopoledne 

jsou vyhrazená škole, odpoledne tráví v zájmových kroužcích nebo přípravě do školy na 

druhý den (Rázgová, 2009). Velikou konkurencí pro přírodní svět je svět virtuální 

(internet, počítačové hry, televize ad.).  

Děti, které si během předškolního věku nehrály v přírodním prostředí, často při 

kontaktu s přírodou reagují negativně. Překvapivě je může vylekat šramocení v křoví,  

nebo nemají rády vysokou trávu na louce, vadí jim trocha bláta či se bojí velkého 

brouka (Strejčková a kol., 2005). Může se to zdát nepřiměřené, avšak jejich reakce je 

pochopitelná. Pro ně nezvyklé prostředí v nich vyvolává stresovou reakci spojenou se 

zvýšenou mírou strachu, odporu a diskomfortu (Bixler, Floyd, 1997).

U většiny dětí, které nemají kontakt s přírodním prostředím, bude v dalších letech 

zábran pro kontakt s přírodou přibývat. Skvělou příležitostí, jak se alespoň z části 

adaptovat na přírodní prostředí, jsou právě přírodní či dobrodružná dětská hřiště a 

přírodní areály, dále také rodinné výlety, školy v přírodě, pobytové programy v 
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ekocentrech, skauting a další oddílová činnost, letní tábory. Většinu dětí v tomto věku 

nadchnou smyslové hry v přírodě (Krajhanzl, 2014).

Příroda se může ve školním věku stát nejen místem objevování, dobrodružství a 

smyslových her, ale také odpočinku. Rozsáhlé zahraniční výzkumy potvrzují, že jen 

samotné výhledy do zeleně dokážou snižovat stres školáků a zlepšovat jejich paměť a 

schopnost soustředění (Wells, 2000). Přitom děti na prvním stupni mnohem více než 

ostatní věkové skupiny oceňují zcela obyčejnou přírodu, bez exotických a dramatických 

scenérií (Kellert, 2002). 

Čím mladší školáci, tím spíše se nechají strhnout k novým aktivitám v přírodě. Po 

období spontánního úžasu přichází období prozkoumávání přírody (explorace): školáci 

už vydrží soustředěně sledovat to, co je zajímá, a systematicky poznávat přírodu 

(Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Děti mezi 6 a 11 lety kladou veliký důraz na spravedlnost a rovnost, velmi těžce proto 

nesou, pokud je někomu nadržováno nebo naopak ubližováno (Vágnerová, 2000). To 

ovlivňuje i jejich vztah k přírodním druhům. 

Podle německého výzkumu řada školáků do 12 let věří, že stromy mají schopnost cítit 

bolest, prožívat pocity štěstí nebo zoufalství. To v dětech vyvolává empatii a potřebu 

stromy hájit proti poškození či pokácení. Na počátku puberty se však tyto 

antropomorfní (polidšťující) přesvědčení vytrácejí a pubescenti zaujímají ke stromům a 

rostlinám poměrně instrumentální přístup (Gebhard, Nevers, Bilmann-Mahecha, 2003).  

Jak už bylo zmíněno, u dětí v tomto období se vyvíjejí i rozumové schopnosti. Je tedy 

výhodné využít chuť školáků prozkoumávat neznámé končiny, provádět experimenty a 

pozorovat přírodní svět. Školák se vyvíjí i morálně - začíná se dívat na věci z 

perspektivy druhého a určité zásady dodržuje i mimo dohled rodičů a paní učitelky. 

Dlouhé sezení ve školních lavicích je dobré vyvažovat pohybovými aktivitami a hrami 

nejlépe v přírodě. V rámci svých individuálních možností daných předchozí zkušeností 

s přírodou se děti mohou učit novým aktivitám v přírodě, například tábornickým 

dovednostem nebo výtvarným technikám. Důležité je však i volné, dospělými 

neorganizované, trávení času v přírodě, kdy mají děti prostor pro vlastní hry a spontánní 

poznávání přírody (Krajhanzl, 2014).  
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 1.3.5   Výtvarný projev dětí 

Děti již od útlého věku velmi rády tvoří, kreslí, staví si, modelují, apod. Dítě často 

experimentuje, hledá různé cesty a objevuje tím svět kolem sebe. Od toho všeho se 

odvíjí i výtvarný projev, který zároveň přispívá dětskému experimentování a 

objevování.

Kresba je pro dítě důležitá jako prostředek vyjádření sebe sama. Pomocí kresby či 

jiného výtvarného projevu může sdělit své pocity a myšlenky, které zatím není schopné 

popsat slovy. Děti se postupně učí a zjišťují, že díky kresbě je možné zobrazit 

skutečnost. Samotné kresbě u dětí předchází psaní, stává se jeho cvičnou fází především 

v oblasti jemné motoriky a vnímání. Na základě výtvarného projevu si můžeme vytvořit 

představu o aktuálním vývojovém stupni dítěte (Uždil, 2002). 

 1.3.6   Vývoj dítěte a hřiště 

Podle Kaplana a Válkové (2009) je pro děti v mladším školním věku základní činností 

hra. Z toho důvodu bychom měli volit takové pohybové aktivity, kde převládá herní 

přístup, příjemné prožitky jsou doprovázeny radostí a případný neúspěch by neměl být 

hodnocen příliš negativně. 

Ideálním místem pro takové pohybové aktivity děti mladšího školního věku je dětské 

hřiště. Dětské hřiště má ve vývoji dítěte také své místo. Výrazně je ovlivňuje nejen ve 

fyzickém rozvoji (rozvoj hrubé i jemné motoriky, posílení svalů, rovnováha...), ale i v 

sociálním začlenění mezi ostatní děti. Hřiště slouží také jako výchovný faktor, prevence 

úrazů, k citovému uspokojení dítěte apod.  

Aktivity dětí na dětských hřištích, dobrodružných hřištích a přírodních sportovních 

areálech rozvíjejí takové postoje, dovednosti, znalosti a schopnosti, které se jeví jako 

mimořádně  důležité pro jejich budoucí rozvoj (Neuman a kol., 2002b): 

• Rozvíjení dobrého pocitu ze života, podpora aktivního životního stylu. 

• Posílení sebedůvěry a schopnosti motivace. 

• Rozvíjení spolupráce, důvěry v druhé a umění vcítit se do myšlení druhých lidí. 
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• Podpora  komunikace spojené s vyjednáváním a rozhodováním. 

• Rozvoj schopnosti kritického myšlení a řešení problémů, tvořivost a vynalézavost. 

• Posílení sebepojetí, spoléhání se na sebe a přejímání odpovědnosti za vlastní činy. 

• Získávání úcty k přírodě, vztah k prostředí a pochopení vztahů s přírodou. 
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1.4   Dětské hřiště 

Pojem hřiště v užším slova smyslu znamená plochu, určenou k provozování určitého 

druhu sportu. Hřiště bývá vymezeno čarami a v pravidlech příslušného sportu jsou 

přesně stanoveny tvary, rozměry, vybavení a další parametry hřiště. V širším slova 

smyslu se pak pod pojmem hřiště myslí vymezené místo upravené pro hru, kde mohou 

děti využívat všech herních prvků dle momentální nálady. Součástí mohou být budovy, 

příslušenství, vnitřní komunikace a oplocení (Kepler, 2016).   

Další podkapitoly se věnují již výhradně dětskému hřišti v širším slova smyslu. 

Pojem dětské hřiště se začal formovat začátkem 20. století.  Dětské hřiště je jedním z 

typů herního prostoru. Jedná se o uměle vytvořené místo, kde si hrají děti, kterým 

nahrazuje přirozené prostředí. Takovými přirozenými místy bývaly zahrady, lesy, louky, 

dvory... Těchto přirozených míst a ploch je však v dnešních městech nedostatek. Na 

základě toho začala dětská hřiště vznikat hlavně ve městech právě proto, aby nahradila 

tyto chybějící přírodní plochy a poskytla tak místo pro hraní. 

Dětské veřejné hřiště se začalo výrazně rozvíjet až v 60. letech minulého století. Od dob 

prvních sídlišť a velkých parků je dětské hřiště neodmyslitelnou součástí těchto prostor. 

Dříve byla tato hřiště budována přímo s postupem stavby sídlišť (Vorel, 1974). V 

současnosti se jedná spíše o výstavbu do obydlených prostor jako doplněk prostranství.

 1.4.1   Vznik 

Při navrhování a tvorbě dětského hřiště musí návrhář myslet a zohlednit více faktorů 

(bezpečnost, věk, materiál, povrch…). Mnoho firem pracuje s různými doporučeními, 

jak postupovat a čeho se držet. Vlastní proces tvorby by však měl začínat zjištěním 

požadavků dětí. Na základě těchto požadavků vzniká návrh.  

Při stavbě a vybavování dětského hřiště bychom měli mít stále na paměti, proč hřiště 

zřizujeme. Cílem je vytvořit bezpečné herní prostředí, které bude rozvíjet nejen 

dovednosti fyzické a motorické, ale bude napomáhat i k jejich pozitivnímu duševnímu a 

sociálnímu rozvoji. Děti na hřištích rozvíjí svoji fantazii a kreativitu, poznávají tu nejen 
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různé druhy materiálů, ale také postupně srovnávají a rozeznávají obsah hry, a 

podvědomě i kvalitu zpracování a vzhled. V ideálním případě by dětské hřiště mělo být 

zasazeno do zeleně. To je výhodou hřišť, která jsou součástí parků, v lese a hřišť u 

mateřských školek, které většinou mají velikou zahradu. Je velice žádoucí, aby děti 

přicházely v rámci her do kontaktu s přírodou a mohly tak ještě obohatit hry o zkoumání 

přírodopisné. Co se týká samotných herních prvků, tak by děti měly mít možnost 

výběru herní náplně. Na sestavách si mohou hrát samy či s kamarády, mohou se při 

některých hrách obsažených v zařízeních učit spolupráci a zároveň tak rozvíjet kontakty 

s druhými dětmi, mohou kreativně rozvíjet dané aktivity a vymýšlet variace daných 

herních funkcí. Při správné koncepci hřiště si mohou děti volit jak hry pohybově velmi 

náročné, tak i hry klidové. Každý by měl mít možnost si na hřišti najít to, co mu v dané 

chvíli vyhovuje (hagspraha.cz, 2017). 

Jedna z firem uvádí několik jednoduchých zásad při navrhování pro univerzální design 

prvků (kompan.com): multifunkční, design 360° - prvek umožňuje hrát si ze všech 

stran, různé varianty her, čisté barvy, speciální řešení, finančně dostupné. 

Kromě těchto doporučení můžeme uvést sedm hlavních bodů pro univerzální design 

hřiště (kompan.com): variabilita her, podpora výzev při hrách, podpora společenské 

interakce, zvláštní řešení pro speciální potřeby, dostupné směřování, činnosti na úrovni 

země, přístup k aktivitám ve vyšší úrovni. 

Toto je však pouze doporučení a pohled jedné firmy. Každý návrhář zohledňuje při 

tvorbě jiné zásady tak, aby bylo hřiště optimální právě pro danou situaci, podmínky a 

přání. 

Dalšími hledisky, které je při tvorbě návrhu dětského hřiště důležité vzít v úvahu, jsou 

podle Houžvičkové a Dupala (2010) nejen zázemí samotného hřiště, ale i rozvržení 

jednotlivých prvků v prostoru:   

• Pískoviště a lavičky ve stínu  

• Orientování skluzavek na sever (nebo severozápad)  

• Umístění houpaček ke stranám hřišť (malá frekvence pohybu dětí bezp. prostorem)  

• Soustředění prvků na hřišti s rozdělením prvků pro různé věkové kategorie  
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• Dostatečně velké branky pro vjezdy mechanizace, zpravidla 1000 až 1500 mm  

• Vrata nebo demontovatelné pole plotu (výměna písku v pískovišti, doplnění materiálu 

v dopadových zónách apod.)  

• Zázemí pro doprovod – lavičky, odpadkové koše (městský mobiliář) v MŠ není třeba 

velký počet laviček a odpadkový koš stačí jeden  

• Příjezd pro kočárky – zpevněné plochy  

• Bezbariérové přístupy pro postižené děti  

Dále je nutné řešit více otázek najednou, a to jak otázky výrobně-technické a 

materiálové, ale i výtvarně-estetické, zdravotní a pedagogické.   

  

 1.4.2   Funkce  

Zásadní funkcí dětského hřiště je citové uspokojení. To dítě zažívá nejen naplněním 

potřeby pohybu, ale i uvědomováním si růstu jeho pohybových schopností a dovedností 

Dětské hřiště by na děti také mělo působit všeobecně výchovným vlivem. Velký důraz 

by měl být kladen na vedení ke spravedlnosti (např. kdo je na řadě na houpačku), k 

hezkému chování vůči veřejnému nebo půjčenému majetku (př. nerozhazovat písek, 

vrátit bábovičku kamarádovi), k péči o menší a méně obratné děti (Štěpánek, 1963). Na 

tento aspekt by měli dohlédnout na veřejných dětských hřištích rodiče a na hřištích u 

mateřské školy paní učitelky.  

Mezi významné funkce dětského hřiště můžeme zařadit celkový rozvoj osobnosti. Děti 

se díky hře a hraní učí o životě a pro život. Hraní na hřišti na děti působí velice kladně a 

rozvíjí je fyzicky, motoricky, psychologicky, intelektuálně i sociálně. Dětské hřiště má 

nesmírný a neodmyslitelný význam pro zdravý a všestranný rozvoj dítěte. Hřiště 

nabízí dětem hru a pohyb v blízkosti bydliště, kdykoliv během svého volného času a 

také i během školní docházky se zde mohou vyžít (hagspraha.cz/o-hristich, 2017). 

Hřiště také působí podle Štěpánka (1963) jako výrazný faktor prevence úrazů. Jednak 

v tom smyslu, že si děti nehrají na ulici, ale v bezpečném prostředí hřiště, jednak v 

postupném získávání obratnosti, čímž se mohou vyhnout pádu; případně pokud k pádu 
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skutečně dojde a dítě má správně vyvinuté svalstvo, může se tím vyhnout vážným 

úrazům. K předejití úrazu je také vhodné vést děti k ukázněnosti.  

Hřiště je vhodné také jako prevence obezity. Stalo se světovým trendem, že se lidé 

stěhují do velkých měst, koncentrující se ve velkých aglomeracích, kde je jen málo 

přirozených možností vyžití pro děti ale i dospělé. Převládá sedavý způsob života, děti i 

dospělí se přestávají přirozeně hýbat. Vzniklé zdravotní problémy sebou však nesou i 

enormní ekonomické výdaje. Již dnes se u nás pohybují náklady na léčbu obezity okolo 

115 tis. Kč/na osobu, celkově je to již 9 mld. Kč. Je proto velmi důležité lidskou 

populaci od nejútlejšího věku motivovat k pohybu, ke hře rozmanitých druhů, ke 

sportu a k pobytu v přírodě. Jako jedno z preventivních opatření proti obezitě by 

mohlo být vnímáno dětské hřiště, sportoviště, parky a veřejné prostory (hagspraha.cz/o-

hristich, 2017). 

Hřiště, ale i celkově cvičení a pobyt v přírodě přispívají k plnění funkcí a úkolů tělesné 

výchovy. Jak uvádí Brejška (1999) jedná se o funkce zdravotní, výchovné a vzdělávací. 

Zdravotní význam  spočívá hlavně v tom, že využíváme ozdravného působení přírody 

(slunce, voda, vzduch). Cvičení a pobyt v přírodě vyvažuje půldenní sezení ve školních 

lavicích. Vzdělávací  význam  lze spatřit v rozvoji pohybových dovedností a dále v 

rozšíření odborně technických znalostí a dovedností a v kulturně poznávací činnosti. 

Výchovná  funkce  je podle Brejšky (1999) funkcí nejvýraznější. V mnohotvárných 

přírodních podmínkách jsou na děti kladeny vyšší požadavky než v tělocvičně a na 

hřišti. Tím se zdokonalují cenné mravní a volní vlastnosti: odvaha, sebedůvěra, 

kolektivní cvičení a spolupráce, čestnost, houževnatost, ukázněnost, rozvaha a 

rozhodnost. Cvičení a pobyt v přírodě podporuje i rozvoj estetického a etického cítění 

a zdravý smysl pro romantiku, zejména u mládeže. 

Zmíníme se ještě o hřišti jako prevenci kriminality. Děti se často během svého vývoje 

a dospívání dostanou na řadu křižovatek, které jim ve větší či menší míře předurčí 

lidské kvality v dospělosti. Děti se mohou začít nudit, to může vést ke sdružování do 

part, vandalství, šikaně, izolaci od společnosti a k drogám. Hřiště proto může působit 

jako přímý nástroj prevence kriminality. Mají-li děti a mládež smysluplný prostor pro 
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trávení svého volného času a je-li tento prostor dosti atraktivní, vyberou si jej a budou 

zde trávit kreativně a aktivně svůj volný čas (hagspraha.cz/o-hristich, 2017). 

Dalším velkým plusem dětského hřiště pro fyzický i psychický vývoj dítěte je pobyt na 

čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu by zejména ve městech měla být hřiště v klidnější 

části a měla by obsahovat alespoň část přírody jako živý plot, stromy k zastínění a v 

ideálním případě ji uměle nahradit parkem nebo zahradou (Štěpánek, 1963).  

V neposlední řadě je dětské hřiště zdrojem čisté a upřímné radosti, radosti ze hry, 

z objevování, z tvoření, ze zdokonalování se, z kamarádů, z pohybu. Děti, které mají 

radost a jsou spokojené, působí pozitivně na své nejbližší. Hezké a zároveň velice 

důležité a podstatné je i zapojení rodičů do hry na hřišti, upevňují se tím rodinné vztahy 

(hagspraha.cz/o-hristich, 2017). 

Pro řádný rozvoj dětí, ať už psychický nebo fyzický, by mělo hřiště splňovat všechny 

tyto funkce. 

 1.4.3   Typy 

Typů dětských hřišť je velmi mnoho. Stejně tak je to i s jejich dělením podle rozličných 

kritérií. Uvádíme zde pouze typy hřišť, které určitým způsobem souvisí s  

předpokládanými výsledky naší práce. Následující typy hřišť jsou využity v praktické 

části, popřípadě slouží jako inspirace.  

Dobrodružná dětská hřiště 

Dobrodružné dětské hřiště je prostor s prvky, který dětem umožňuje prožívat různé 

dobrodružné situace. Děti do těchto situací mohou vstupovat dobrovolně na základě 

vlastní motivace zvládnout a překonat daný úkol. Prvky dobrodružného hřiště by měly 

děti k těmto situacím vybízet. Při pobytu na dobrodružném dětském hřišti mohou děti 

prožívat nejistotu, napětí a silné emocionální prožitky, často musí překonat určité 

psychické bariéry či spolupracovat s jinými dětmi. Díky tomu si pak více důvěřují 

(Neuman a kol., 2002a).  

Tato hřiště, kromě jiného, umožňují dětem dělat mnoho věcí, které nemohou dělat ve 

městech. Obvykle jsou zde různé typy lanových systémů, průlezů, netradičních 
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skluzavek a tobogánů, shupů, sítí, žebříků a věží. Velice často se jedná již o poměrně 

vysoké překážky a prvky. Řada takových hřišť je stavěna jako celistvé areály a jsou zde 

potřeba odborníci pro vedení programu a dohled.  

Přírodní dětská hřiště  

Výzkumy v oblasti přírodních hřišť ukazují změnu paradigmatu v rámci designu hřiště a 

ekologického učení. Tato změna zahrnuje veliké výhody pro děti,  nabízí hry a učení v 

naturalizovaném prostředí. Děti se učí vytvářením vlastních znalostí o světě, nikoliv 

zapamatováním faktů (Piaget, 1962). Harvardský psycholog Howard Gardner říká, že 

školní vědění se zdá být přísně vázáno na školní prostředí, zatímco venkovní vzdělávání 

podporuje související vědění, kde je učení součástí, místo aby se oddělilo od života 

(Gardner, 1991). Fjortoft (2001) zjistil, že když denní prostředí dětských venkovních 

her bylo silně naturalizované, docházelo k výraznému nárůstu zájmu dětí a jejich 

znalosti přírody. Sobel (2004) zhodnotil výzkum na přírodních hřištích a zjistil, že mají 

pozitivní vliv na vývoj dětí ve vztahu k ochraně životního prostředí, větší uznání 

přírody a zkušenosti dětí v této oblasti. Kombinace formálních i neformálních 

pozitivních zkušeností v přírodních prostředích nejvíce souvisí s rozvojem ekologicky 

odpovědného chování dětí (Fisman 2001). 

Přírodní hřiště se snaží o zprostředkování zážitku z přírody. Přírodní hřiště jsou herní 

prostředí, kde se spojují přírodní materiály, autochtonní vegetace (původní rostliny) a 

její začlenění do terénu k vytvoření přírodního a ekologického komplexu, ve kterém si 

děti rozvíjejí fantazii a učí se zde o zázracích a složitostech přirozeného světa, zatímco 

si v něm hrají. Mezi prvky rozvíjející fyzickou i psychickou stránku dítěte patří již 

samotný terén a prvky, které jsou jeho přirozenou součástí (kamínky, klacíky, listí 

apod.), jejichž pomocí se rozvíjí i jejich estetické cítění a smysl pro umění. Tento záměr 

můžeme podpořit původní vegetací (stromy, keře trávy, květiny, lišejníky, mechy), 

balvany různých velikostí a jinými kamenitými strukturami či pískem. Celkový dojem  

může doplňovat přírodní ohrazení (živý nebo dřevěný plot nebo kamenná zídka) a 

přírodní vodní prvky (White, Stoecklin, 1998). 
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Mezi základní komponenty přírodního herního prostředí pro děti patří (White, 

Stoecklin, 1998): 

• Voda 

• Bohatá původní vegetace, stromy, keře, květiny a dlouhých trav, které mohou děti 

prozkoumat 

• Zvířata, stvoření v rybnících, motýli 

• Písek, nejlépe smíchaný s vodou 

• Rozmanitost barev, textur a materiálů 

• Způsoby prožívání měnících se období, větru, světla, zvuků a počasí 

• Přírodní místa k sezení, stoupání a zajištění úkrytu 

• Různé úrovně a zákoutí, místa nabízející jak místa pro setkání, tak soukromí 

• Konstrukce, zařízení a materiály, které lze různě měnit nebo přesunovat podle 

vlastních představ 

Dětská hřiště uprostřed sídlišť  

Jedná se o typická veřejná dětská hřiště, která jsou vybavena zajímavými stanovišti a 

překážkami, které podněcují rozvoj obratnosti i tvořivosti dětí. Dále pak různé typy 

překážek vyžadujících obratnost, rovnováhu i sílu (Vorel, 1974).  

Hřiště pro jízdy zručnosti na kolech  

Mohou být umístěna do otevřeného prostoru nebo do lesa. Za pomoci přírodních i 

uměle vytvořených překážek je sestaven okruh pro horská či bicrosová kola, a to v 

různém stupni obtížnosti (Neuman a kol.,2002b). 

 1.4.4   Obecné zásady a trendy 

Trávení volného času se udržuje v popředí zájmu napříč společností. Efektivní využití 

volného času dětí a mládeže s sebou nese kromě vyžití a přínosů pro zdraví a tělesný 

vývoj dětí a mládeže také významné sociální aspekty. Může spoluvytvářet a ovlivňovat 

sociální vztahy, rozvíjet komunikaci a interakci, ale také působit jako efektivní prevence 
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sociálně patologických jevů. Veřejná správa a nevládní sektor může v této oblasti 

sehrávat významnou roli, zejména v případě vytváření podmínek pro volnočasové 

aktivity, ale i odbourávání bariér. Ty mohou být dány nefunkční rodinou, finanční nebo 

sociální situací rodiny, negativním vlivem sociální skupiny, tělesným nebo mentálním 

handicapem, ale i nedostatkem motivace, pasivitou nebo konkurencí jiných 

volnočasových aktivit (dnes především počítače a internet). 

Nabídka dětských hřišť bývá čím dál více diverzifikována ve smyslu zpřístupnění 

dětského hřiště co největšímu počtu dětí a nabídnout maximální komfort z pohledu co 

nejkratší docházkové vzdálenosti. Vedle dětských hřišť vznikají tzv. dětské herní 

koutky, obvykle s pískovištěm a několika málo herními prvky. Samotná dětská hřiště 

jsou pak často směřována jako větší plochy s pestřejší nabídkou herních prvků pro různé 

věkové kategorie. Pro menší děti jsou mnohé atrakce příliš vysoké, špatně dostupné 

nebo potenciálně nebezpečné. Rodiče si často stěžují na nedostatek atrakcí pro starší 

děti. Starší děti se nudí, hřiště jim neposkytují adekvátní stimulaci. V tomto případě je 

potřeba přistupovat k tvorbě herních prvků s kreativitou, nabízet důmyslné prvky jako je 

například lezecká stěna, šplhadla, hrazdy, lanové a dobrodružné překážky, domečky a 

skrýše na stromech. Pro teenagery jsou vhodné tzv. meetingpointy, místa, kde se mohou 

scházet a nabízí se také jim volné formy vyžití (např. posezení, ale i náročnější 

komplexy jako skateparky apod.). Specifické nároky vznikají v případě dětí s tělesným 

nebo mentálním postižením. Prodejci herních prvků však dnes dokážou reagovat i na 

tyto specifické potřeby. S tím souvisí přístupnost dětských hřišť, což znamená také 

například vhodně zpevněný povrch pro kočárky, nebo zázemí pro doprovod v podobě 

laviček a odpadkových košů. Dnešní moderní hřiště jsou v rámci možností oplocené, 

aby došlo k zamezení vstupu zvířat, a uzamykatelné, aby se zabránilo vandalismu a 

poškozování herních prvků v nočních hodinách. 

Abychom ještě více přiblížili potřeby dětí z pohledu dětských hřišť, podívejme se na tři 

základní věkové skupiny dětí a mládeže blíže (inpuncto.cz, 2010): 

Předškolní věk (do 6 let) 

Nejoblíbenějším herním prvkem dětí v předškolním věku je pískoviště, trvalou 

popularitu si udržuje také klasický domeček se skluzavkou. Pískoviště by mělo mít kryt, 
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který se používá přes noc, a jeho čistota by měla podléhat neustálé kontrole, je nezbytné 

písek čistit přesíváním bez použití chemických prostředků. Domeček se skluzavkou lze 

rozšířit o tunely přiměřené velikosti a nízké houpačky. Ideální je hřiště pokryté 

trávníkem a stíněné stromy.  

Mladší školní věk (6 – 11 let) 

Schopnosti i nároky dětí v této věkové kategorii rychle narůstají. Vyžadují důmyslnější 

stimulaci, oblíbené jsou různé systémy žebříků, nášlapů a průlezů. Protože jsou 

takovéto herní sestavy tvořeny jednotlivými prvky s různým stupněm náročnosti, 

mohou je využívat děti poměrně širokého věkového rozpětí a různého stupně vývoje. 

Výhodou takovéhoto vybavení je otevřené a přehledné uspořádání, které ocení nejen 

hrající si děti, ale i dohlížející rodiče. Nadčasově oblíbeným herním prvkem zůstávají 

také houpačky a eventuálně kolotoče. 

Starší školní věk (více než 11 let) 

Teenageři, mezi něž některé zdroje započítávají již děti od deseti let, jsou nejnáročnější 

věkovou skupinou. Většina dětí v tomto věku již „hraním si“ opovrhuje, stojí však o 

některé formy pohybových aktivit a možnost sdružovat se s přáteli. Teenageři mají 

v oblibě lezecké stěny, různé lanové sestavy nebo lanovky. Ocení také různé typy 

trenažérů, simulující např. jízdu na skateboardu nebo surfu. V zahraničí se na hřištích již 

zabydlely tzv. meetpointy. Jde o místa, kde se mohou dospívající scházet a nerušeně 

bavit. Je vhodné doplnit tyto plochy různými objekty, na kterých mohou děti a mladí 

lidé různě posedávat, postávat, prolézat či se za ně zavěsit. 

Nabídka dětských hřišť tvoří základní pilíře pro venkovní aktivity dětí, stejně jako může 

vytvářet vhodné prostředí pro setkávání mládeže či rodičů dětí. Z výzkumů společnosti 

inPuncto s.r.o. vyplývají tato doporučení. Obecně se doporučuje, aby bylo na každých 

1000 obyvatel k dispozici cca. 800 m2 plochy dětských hřišť. Hřiště pro děti 

v předškolním věku (do 6 let) by mělo disponovat výměrou alespoň 150 m2 a 

docházková vzdálenost by neměla být větší než 200 metrů. Hřiště pro děti školního 

věku (6-14 let) by mělo disponovat plochou 1000 m2 a být dostupné v docházkové 

vzdálenosti do 500 metrů (inpuncto.cz, 2010). 
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 1.4.5   Herní prvky 

Herní prvky tvoří podstatu dětského hřiště. Určují charakter hřiště či naopak podle 

požadovaného typu hřiště jsou navrhnuté prvky. Herní prvky mohou mít tedy velké 

množství podob a variant. Tato pestrá škála herních prvků se ale odvíjí od potřeb a 

oblíbených aktivit dětí jako je: lezení, šplhání, skákání, běhání, prolézání, plazení, 

balancování, chůze po nestabilním podkladu a mnoho dalších… Jednotlivé prvky na 

sebe mohou navazovat nebo být umístěné samostatně. Komplex herních prvků je 

opravdu velice rozmanitý. Herní prvky ovlivňuje mnoho faktorů: věk dětí, charakter 

celkového hřiště, typ hřiště, lokace hřiště, prostor a plocha, materiály, finanční 

prostředky a v neposlední řadě bezpečnostní normy.  

I přesto se dají herní prvky rozdělit do relativně stálých kategorií (Vorel, 1974; Kepler, 

2016; hagspraha.cz, 2011; kompan.cz, 2003; tomovyparky.cz, 2003;  unipark.cz, 2009): 

Dynamické herní prvky - název skupiny prvků, která slučuje do jedné kategorie 

veškeré herní prvky pro dětské hřiště, které pro svojí správnou funkčnost potřebují 

určitý pohyb uživatele. Do této kategorie spadají veškeré houpačky, houpadla, 

kolotoče, skluzavky, lanovky a další. Dynamické herní prvky jsou základem, který by 

mělo obsahovat každé dětské hřiště. Nejsou nijak zvlášť náročné na prostor a většina z 

nich nevyžaduje dopadové plochy. 

Skluzavky - skluzavka je pravděpodobně jeden z nejzákladnějších prvků na současných 

hřištích. Rozlišujeme několik druhů skluzavek: zvlněná skluzavka, kombinovaná, 

šroubovitá, obloukovitá, tunelová, skluzavky začleněné do různých reliéfu apod. 

Kolotoče - kolotoč je takovou klasikou každého typického hřiště. Je to prvek vhodný 

pro širokou věkovou skupinu. Točivý pohyb napomáhá k rozvoji vnímání odstředivé 

síly a rovnováhy, podporuje zpevnění svalových skupin trupu, paží a nohou. Ne 

nadarmo se točení využívá i v přípravě posádek astronautů.  

Houpačky - houpačky jsou mezi dětmi také velice oblíbené. Na trhu je veliké množství 

různých variant. Houpačka je vhodným prvkem pro více věkových kategorií. Je to 

prvek, který dodává dětem vzrušující pocit, ale zároveň má velice uklidňující účinky. To 

se odvíjí od faktu, že je houpání jedním z prvních pohybů, se kterým se v životě jako 

malí setkáváme. Houpání rozvíjí pohybové dovednosti, napomáhá zpevnění celého 

!47



trupu, posiluje svaly rukou i nohou, učí děti koordinaci pohybů a podporuje smysl pro 

rovnováhu.  

Pružinové a vahadlové houpačky - Jená se o pohyblivé prvky, které jsou usazené na 

podepři. Mohou mít více sedadel či desek a houpavý pohyb závisí na uspořádání a typu 

upevnění.  

Šplhací a balanční prvky - mezi tyto prvky můžeme zařadit šplhací sestavy, lezecké 

stěny, kladiny, hrazdy, apod… Tyto prvky u dětí podporují rozvoj silových schopností a 

celkové zdatnosti, prostorovou orientaci. Prvky balanční pak rozvíjejí hlavně 

koordinační schopnosti, rovnováhu a podporují funkci stabilizačního systému těla.  

Lanové dráhy a prolézačky - jedná se o různé kombinace lanových překážek. Lanovka 

patří u dětí k jednomu z nejoblíbenějších prvků. 

Trampolíny - kromě klasických trampolínek mohou dětská hřiště obsahovat i 

trampolíny speciální, například zapuštěné do úrovně podkladu či trampolíny vzduchové. 

Vzduchové trampolíny jsou vhodné na dětská hřiště, do kempů, škol, školek, na 

multifunkční sportoviště a všude tam, kde se nabízí možnost trávení volného času. Díky 

konstrukci vzduchového polštáře hrozí minimální riziko úrazu. Nespornou výhodou je 

velmi snadná montáž a nízké náklady na provoz. Vzduchová trampolína patří taktéž k 

velmi oblíbeným herním prvkům dětí.  

Prolézačky - skupina herních prvků pro dětská hřiště, které jsou svým charakterem 

zaměřené především na zručnost. Tyto herní prvky obsahují lezecí stěny, síťové a 

provazové prvky, šplhadla, žebřiny atd… Prolézačky jakéhokoliv charakteru jsou 

ideálním nástrojem na trénování koordinace pohybů, zručnosti a fyzické kondice. 

Kvalitní dětské hřiště by se nemělo bez prolézaček obejít. 

Vodní prvky - hra s vodou patří k jedné z nejoblíbenějších aktivit dětí. Vodní prvky 

jako žlaby, vahadla, stoly, pumpy a mnohé jiné umožňují dětem vytváření zábran, 

odklánění toku apod. Nechat vodu proudit, směřovat ji, zastavovat, vidět ji vsakovat a 

také pociťovat její sílu, to vše v dětech vyvolává zájem o hru a přispívá k veselé zábavě, 

zvláště ve spojitosti s pískem. Zde dochází k celkovému rozvoji dítěte, jež si např. 

hravým způsobem osvojuje základy fyziky. 
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Herní sestavy - sdružují několik herních prvků dohromady. Od základních, kde je 

spojena např. houpačka se skluzavkou, až po ty největší, které obsahují prakticky 

veškeré možné kombinace. Takováto sestava může v ideálním případě obsáhnout 

veškeré samostatné herní prvky, které chcete na dětské hřiště umístit. Od houpačky, 

skluzavky, přes lezecí stěny, lanovky, mostky provazové i pevné, sítě až po různá 

prohazovadla nebo např. malovací tabule. Takovéto herní sestavy jsou však velmi 

náročné na prostor a dopadové plochy. Takovéto herní sestavy můžete vidět v mnoha 

různých tvarech a provedeních. Ve většině případů však připomínají např. hrad, tvrz, 

loď, pevnost nebo věž.  

Prvky pro sport a cvičení - jedná se o různé branky, koše, ale také např. o prvky na 

zlepšování koordinace pohybu, rovnováhy nebo na posilování svalstva. Do této 

kategorie můžeme tedy dále zařadit: hrazdy, kladiny, posilovací prvky, přeskakovací 

tyče, fitness či workout prvky a parkour prvky apod… 

Herní doplňky - soubor prvků, které, jak již název vyjadřuje, doplňují a dotvářejí 

charakter každého hřiště. Jedná se především o pískoviště, domky, tabule, prohazovadla 

a další. Tyto prvky nejsou ve většině případů zvlášť náročné na prostor a nevyžadují 

dopadové plochy. Díky tomu se pomocí těchto prvků může řešit nevyužitý prostor, na 

který se již standardní herní prvky nevejdou. Herní doplňky mohou také sloužit jako 

edukativní prvek.  

1.4.6   Materiály 

Při pohledu na dnešní již existující dětská hřiště můžeme říci, že nejpoužívanějšími a 

nejčastěji se vyskytujícími materiály jsou dřevo, kov, plast a lana. Veškeré materiály 

používané na dětských hřištích (i různé netradiční) musí být schváleny normami ČSN 

EN. U všech materiálů dále obecně platí, že musí mít dobré vlastnosti (Dupal, 

Houžvičková, 2012) : 

• mechanické - pevnost, tvrdost, pružnost 

• fyzikální - tepelná roztažnost, tepelná vodivost, teplota hoření, bod tání a tuhnutí 

• technologické - obrobitelnost, tvárnost, odolnost proti opotřebení, svařitelnost 
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• chemické - stálost vůči prostředí, zdravotně nezávadné  

Při výrobě dětských hřišť se používá kombinace více materiálů. Uvádíme zde typické a 

nejčastěji používané materiály v dnešní době (Houžvičková, Dupal, 2010; 

kontrolahrist.cz, 2005; hagspraha.cz, 2017; tomovyparky.cz, 2003; unipark.cz, 2009):  

Dřevo 

Oproti jiným materiálům má dřevo mnoho předností. Je to přírodní materiál, tzv. 

klasický, má krásný vzhled a vůni, také dobré mechanické vlastnosti, je teplé, poměrně 

lehké a snadno opracovatelné. Bývá levnější než jiné materiály a je s ním snazší 

manipulace.  Má poměrně vysokou pevnost a nízkou tepelnou vodivost. Na druhou 

stranu podléhá vlivům počasí, je náchylné vůči biologickým a živočišným škůdcům, je 

hořlavé a nestálé (měnící tvar dle vlhkosti). Pro dětská hřiště se používá více druhů 

dřevin.  

K těm častěji používaným patří dřevo smrkové. Typické pro všechny jehličnaté dřeviny 

je jejich měkkost. Smrkové dřevo má světlou barvu, je lehké, pružné a zároveň měkké. 

Díky těmto vlastnostem se velice dobře opracovává.  

Z kategorie stromů listnatých je nejčastěji používanou dřevinou pro výrobu prvků 

dětských hřišť akát. Akát má krásný estetický vzhled a přirozenou křivost. Jeho hlavní 

výhodou je vysoká odolnost. 

Kov 

Kov má velikou nevýhodu, a to sice, že podléhá korozi. Proto se využívá zejména 

nerezová ocel. Kolotoče, konstrukce lezeckých stěn, skluzné tyče, zábradlí, průlezky, 

ale i skluzavky a rámy ostatních prvků se vyrábí, nebo se při jejich výrobě alespoň 

částečně využívá právě nerezová ocel. Nejčastěji jsou užívány přímé nebo ohýbané 

ocelové trubky a nerezové plechy. 

Polymery 

Polymery neboli plasty. Jedním z nejrozšířenějších polymerů je polyethylen. Velice 

snadno se opracovává a je zdravotně nezávadný. Polyethylen se používá pro výrobu 

různých prvků dětského hřiště nebo i na výrobu hraček. Výhodou je, že poskytuje 

obrovskou barevnou škálu, což je pro děti velice atraktivní a efektivní.  
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Lana 

Lana bychom správně měli zařadit také do skupiny polymerů, tedy plastů. V praktické 

části ovšem pracujeme s tímto pojmem odděleně od plastů, proto ho i zde uvádíme 

zvlášť.  

Lana a lezecké sítě bývají nejčastěji vyráběny z polyamidových sítí v kombinaci s 

ocelovým jádrem. 

Kompozitní materiály 

Jen stručně se ještě zmíníme o kompozitních materiálech. Jedná se o složené materiály 

ze dvou či více rozdílných druhů materiálů. Kombinací materiálů totiž můžeme 

dosáhnout skvělých vlastností. Můžeme sem zařadit například lamináty a sklolamináty. 

 1.4.7   Povrch 

V souladu s vývojem a výrobou herních prvků pro dětská hřiště se vyvíjejí i technologie 

jejich povrchů. Každý povrch hřiště musí mít dle norem ČSN EN 1177 vlastnosti 

tlumící náraz podle příslušné výšky pádu. Běžně se užívají tyto typy povrchů tlumící 

náraz (Viktorín, 2009; kontrolahrist.cz, 2005; hagspraha.cz, 2017):  

Přírodní povrchy: 

• drnovka,  přírodní  tráva  - maximální výška volného pádu do 1500mm, má nízké 

pořizovací náklady, ale vyžaduje častou údržbu 

• ornice, udusaný povrch - jako povrch pro dětské hřiště je velice vhodný, výška pádu 

do 1000 mm, téměř nulové pořizovací náklady 

• dřevěné  třísky  - mechanicky rozmělněné dřevo bez kůry a listí, velikost částic 

5-30mm, minimální tloušťka vrstvy 200mm, maximální výška volného pádu do 

3000mm 

• kůrový  mulč  - rozmělněná kůra jehličnanů, velikost částic 20 až 80mm, minimální 

tloušťka vrstvy 200mm, maximální výška volného pádu do 3000mm 

• písek  - bez jílovitých či půdních částic, vymytý, velikost částic 0,2mm až 2mm, 

minimální tloušťka vrstvy 200mm, maximální výška volného pádu až do 3000mm 
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• oblázky  (kačírek)  - oblé a vymyté drobné kamínky, velikost částic 2 až 8 mm, 

minimální tloušťka vrstvy 200mm, maximální výška volného pádu do 3000mm  

• živice, beton, kámen - pro dětská hřiště nevhodné, výška pádu méně jak 600 mm, 

často dochází k úrazům 

Kvůli efektu vyplachování se povrchy hřišť z volných materiálů instalují ve vrstvě 

minimálně o 200mm silnější.  

Syntetické povrchy: 

• Monolitické syntetické povrchy - jedná se o speciální elastické vodopropustné 

povrchy na bázi směsi pryžových granulátů a polyuretanových pojiv, obvykle je 

aplikován jako dvouvrstvá elastická sendvičová konstrukce na podkladě ze 

stabilizovaného kameniva nebo drenážního asfaltu. Materiál jádra je směs 

recyklované pryže a PUR pojiva, povrch je tvořen směsí barveného nebo obarveného 

EPDM granulátu a PUR pojiva. Výhody jsou: absence spár povrchu, vysoká odolnost 

proti opotřebení spojená s dlouhodobou a v podstatě bezúdržbovou životností, dále 

možnost mnoha barevných variantních kombinací. Povrchy jsou vodopropustné a 

zdravotně nezávadné s vysokou mírou tlumení proti nárazu i při minusových 

venkovních teplotách. Nevýhoda- vyšší pořizovací cena. 

• Montované syntetické povrchy - dlaždice ze směsi gumového granulátu a 

polyuretanového pojiva, jsou pokládány na podklady z kameniva, popřípadě asfaltu 

nebo betonu. Předpokládaná životnost je 10–15 let, povrch je zcela recyklovatelný. 

Výhody - dlouhodobá životnost, vodopropustnost, tvarová stálost, aplikace dětských 

motivů, barevná variabilita umožňující kreativní přístup při navrhování dětského 

hřiště, dále pak elasticita a bezpečnost i při minusových teplotách, nenáročná údržba. 

Taktéž vyšší pořizovací cena. 
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 1.4.8   Kontrola a údržba 

Dodržování bezpečnosti, kontroly a údržba dětských hřišť jsou úkolem provozovatele 

daného hřiště. Odborníci by měli hřiště kontrolovat několikrát do roka. Z pohledu 

bezpečnosti dětských hřišť jsou nejdůležitější dvě evropské normy, které jsou důkladně 

popsané v samostatné kapitole o bezpečnosti. Maximální výška pádu do 2300 mm.  

Provozovatel či majitel dětského hřiště je odpovědný za zavedení odpovídajícího 

rozvrhu kontrol. Každé hřiště by mělo mít přidělenou osobu, která se o něj stará, což 

zahrnuje běžnou vizuální kontrolu, provozní kontrolu, a zároveň vede deník 

(kontrolahrist.cz, 2005). 

Běžná vizuální kontrola - umožňuje rozpoznat viditelné zdroje nebezpečí, které mohou 

být způsobeny běžným, ale i nevhodným používáním, vandalismem či povětrnostními 

podmínkami. Hlavním úkolem této vizuální kontroly je především zajištění čistoty 

prostoru mezi jednotlivými prvky, kontrola stavu povrchu, ostrých hran, nadměrného 

opotřebení, chybějících součástí, apod. Četnost kontrol je stanovena dle vytíženosti, 

stáří, použitých materálů nebo míry vandalismu daného dětského hřiště. Může být 

prováděna denně nebo v horizontu několika dnů (kontrolahrist.cz, 2005).  

Provozní kontrola - jedná se o provozní podrobnější prohlídku prováděnou v rozmezí 1 

- 3 měsíců. Tato kontrola je zaměřena na konstrukční prvky, celkovou stabilitu 

konstrukce a opotřebení jednotlivých dílů a součástí. Provozní kontrolu by měl provádět 

kvalifikovaný pracovník (kontrolahrist.cz, 2005). 

Roční hlavní kontrola - provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti 

zařízení, povrchu a základů. Dále se zjišťují známky rozpadu či koroze. Tato kontrola se 

provádí vždy jednou za 12 měsíců oprávněnou osobou s tím, že tato lhůta nesmí být 

překročena.  O kontrole je vedený písemný protokol a je v souladu s pokyny výrobce 

(kontrolahrist.cz, 2005). 

Co se týká údržby, běžná údržba zařízení dětského hřiště by se měla skládat z opatření 

preventivních. Což zahrnuje: čištění prvků, zabroušení hran a třísek, úklid a údržbu 

všech povrchů tlumících náraz i volných ploch. Provozovatel je povinen tuto údržbu 

zajistit. Většinou se provádí v rámci provozní kontroly (kontrolahrist.cz, 2005). 
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 1.4.9   Veřejná dětská hřiště - online průzkum 

Společnost inPuncto s.r.o. provedla průzkum na téma veřejná dětská hřiště mezi 

zástupci obcí v celé České republice. Šetření bylo realizováno prostřednictvím on-line 

systému. Průzkumu se zúčastnilo 101 zástupců obcí, ve většině případů starostové 

anebo pracovníci příslušných odborů (územního plánování, školství a tělovýchovy 

apod.). 

Celkový stav hřišť ve své obci hodnotí na výbornou necelá desetina (9%) zástupců. 

Dvojku vybral každý třetí (34%) dotázaný, podobně jako trojku (32%). Pětina (19%) 

respondentů zvolila známku čtyři a 6% zástupců obcí hodnotí svá dětská hřiště 

známkou pět, tedy jako nedostatečná. Čtvrtina zástupců tedy hodnotí stav dětských 

hřišť ve své obci známkou čtyři nebo pět. 

Tři z deseti (28%) obcí se chystají postavit nové dětské hřiště, další tři z deseti (31%) o 

stavbě uvažují. Pro rekonstrukci nebo rozšíření některého stávajícího hřiště je 

rozhodnuta každá třetí (31%) obec, další třetina (34%) obcí rekonstrukci zvažuje. Tři 

čtvrtiny obcí tedy uvažují o stavbě nebo rekonstrukci dětského hřiště. 

Téměř polovina (49%) obcí zvažuje nebo je rozhodnuta pro pořízení nového hřiště 

a zároveň i rekonstrukci nebo rozšíření některého ze stávajících hřišť. Desetina 

(9%) obcí plánuje nebo zvažuje pouze pořízení nového hřiště, 16% obcí se chystá pouze 

k rekonstrukci či rozšíření hřiště, případně o této možnosti uvažuje. Celé tři čtvrtiny 

(74%) obcí tedy plánují anebo zvažují stavět nebo rekonstruovat dětské hřiště. 

Nejvýznamnější vlastností dětských hřišť je podle zástupců obcí bezpečnost, do 

nejvyšší bodové kategorie (8-10 bodů) ji zařadilo 93% z nich. Mezi velmi důležité 

vlastnosti dotázaní zařadili také životnost herních prvků (84%), ekologickou 

nezávadnost herních prvků (62%), prostředí, ve kterém je hřiště umístěno (61%), 

celkovou pořizovací cenu (59%) a materiál herních prvků (54%). Nejmenší důležitost 

z nabízených položek zástupci obcí přikládali velikosti hřiště, do nejvyšší bodové 

kategorie ji zařadil pouze každý desátý dotázaný (10%).  

Názory na to, jestli je lepší provozovat méně větších hřišť s více herními prvky, i 

když jsou ve větší docházkové vzdálenosti, nebo více menších hřišť s menším 

množstvím herních prvků, které však mohou být v těsné blízkosti domů, jsou mezi 
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respondenty téměř vyrovnané. Jedna polovina (49%) zástupců obcí je pro menší počet 

větších hřišť, druhá polovina (51%) považuje za výhodnější větší počet menších hřišť 

(inpuncto.cz, 2010) 

 1.4.10   Ideální dětské hřiště 

Jak vypadá a co to znamená “ideální dětské hřiště” ?   

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Každý si pod tímto pojmem představuje  

nejspíš něco jiného. Nejvíce se liší představy ideálního provedení tohoto prostoru 

dospělých a dětí. Děti si představují hřiště jinak než dospělí. Děti nemyslí na 

bezpečnost, či provoz a údržbu. Dospělí zase myslí na všechny tyto faktory a 

zapomínají na to, co by se jim a hlavně dětem doopravdy líbilo.  

V problematice ideálního dětského hřiště je tedy nutné vzít v úvahu a skloubit 

dohromady představy dětí, požadavky rodičů a dospělých, i veškeré bezpečnostní 

normy a předpisy, technologie a možnosti. Mnoho firem proto spolupracuje s designéry, 

architekty, pedagogy, psychology i se samotnými uživateli (dětmi a rodiči). 

Vedle představ dětí je základním předpokladem, a to pro jakékoliv dětské hřiště bez 

rozdílu, dodržet bezpečnostní a hygienické požadavky. Velice důležitým aspektem je i 

věk dětí. Herní komponenty se pro různé věkové skupiny liší v druhu, typu a také 

rozložení vybavení. Děti školního a předškolního věku jsou rozdílné nejen v tělesné 

výšce a váze, ale také z pohledu rozvoje motorických schopností a rovnováhy 

(Matoušek, 1962).

Obecně  platí,  že dětské hřiště  pro děti  ve věku 6-11 (12) let nemusí být  oploceno a 

nemusí obsahovat pískoviště. Děti v tomto období vyhledávají zejména aktivní pohyb. 

Z  tohoto  důvodu  jsou  vhodné  prvky  vyžadující  dobrou  koordinaci  a  rovnováhu, 

fyzickou  sílu,  rychlost  i  obratnost.  V mladším  školním  věku  děti  nejvíce  touží  po 

dobrodružství a zároveň mají skvělou představivost. Proto by měly být prvky dětského 

hřiště co nejvíce variabilní, což dětem umožní vytvářet si různá prostředí podle svých 

představ. Přílišná reálnost prvků omezuje fantazii (Kapler, 2016).

Dětské hřiště je obvykle bohužel kompromisem mezi tím, jak by ideální dětské hřiště 

mělo vypadat, a představou investora a jeho finančními možnostmi. Ať je to jakkoli, 
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vždy je dobré mít zpracované ideální řešení pro daný prostor. Atraktivitu hřišti dodává 

jeho variabilita, v jakém je zasazeno prostředí a kolik herních možností a pohybu nabízí. 

Při výběru herních prvků by také měl být, jak už bylo řečeno, zohledněn věk uživatelů. 

Různé věkové skupiny mají totiž odlišné nároky na obsah a dynamiku hry i velikost 

prostoru (hagspraha.cz, 2017).

Pokud bude hřiště skýtat bezpečné, ale zároveň dobrodružné, atraktivní a kreativní herní 

prostředí napomáhající fyzickému a duševnímu rozvoji dětí, bude jistě oblíbené, 

vyhledávané a ceněné jak dětmi, tak rodiči.  
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1.5   Historie 

Během vývoje překážkových areálů, dětských hřišť a obecně aktivit v přírodě došlo k 

velkým změnám. Korf (2011) uvádí, že mezi objekty, které se za uplynulé roky nejvíce 

změnily, patří technika, použité materiály a spojení materiálů. Funkce využívání a 

pozitivní efekt působení překážkových areálů zůstává však stejný. Stále velice záleží na 

spojení materiálu, prostředí a schopností jedinců i skupiny. Dá se hovořit o částečném 

vzrůstu celospolečenského významu, širší informovanosti a využitelnosti 

volnočasových aktivit.  

 1.5.1  Historie cvičení v přírodě 

Při zkoumání historických souvislostí aktivit skrytých pod názvy cvičení v přírodě, 

překážkové dráhy a lezení můžeme dojít až hluboko do historie lidstva. Byl to právě 

tvůrčí prvek obsažený v aktivním chování člověka, který přeměnil sběračské a lovecké 

komunity v pastevecké a později v zemědělské. Zvyšující se technická náročnost při 

výběru a použití nářadí a zbraní kladla stále vyšší nároky na fyzickou přípravu. Do 

určitých ceremoniálů – rituálů – byly začleňovány soubory cvičení a činností, které 

vyžadovaly odvahu, vytrvalost, obratnost, snášení bolesti i odloučení. Jednalo se o 

“iniciační zkoušky”, ve kterých mladí muži překonáváním šoku a traumat přecházeli od 

minulosti a současnosti k dosud nepoznané budoucnosti, k dospělosti. Pokročíme-li 

v pátrání dále, je zřejmé, že už od 4. tisíciletí př. n. l. vznikaly gymnické systémy v 

Indii, Číně, Egyptě i Mezopotámii, které obsahovaly cvičení spojená s chůzí, během, 

skoky, hody, zápasem, plaváním a jízdou na koních. Příznivý vliv zdolávání přírodních 

překážek na zdraví člověka oceňoval lékař Hippokrates (460–375 př. n. l.). Výchovné 

aplikace lze vyvodit z myšlenek, které nacházíme i u předních antických myslitelů 

Platóna (427–347 př. n. l.) i Aristotela (384–322 př. n. l.), kteří podporovali u mládeže 

otužilost, soutěže v běhu, hodech, provádění polních cvičení a jízdu na koních. V 

republikánském Římě pěstovala mládež z aristokratických rodin běh, zápas, box, hod 

oštěpem, střelbu lukem, plavání i míčové hry. Osobní lékař Marka Aurelia, Galenos 

(131–201), který měl za sebou kariéru v gladiátorské škole, zavrhoval profesionální 

atletiku a oceňoval všechny formy přirozeného pohybu. Ve středověku patřila tělesná 
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cvičení v přírodě k důležité součásti výchovy rytířů (z nich se vyvinuly i zárodky 

dnešních umělých překážek). V období renesance se opět zvyšuje zájem o poznávání 

přírody a obohacení lidského života. Projevilo se to v názorech filozofů, pedagogů i ve 

vzniku různých škol a hnutí. Český pedagog Jan Amos Komenský (1592–1670) 

přikládal ve svém výchovném systému velký význam přírodě jako učitelce. Pro zdravý 

rozvoj mládeže doporučoval cvičení a hry v přírodě, procházky a cestování. Novou 

etapu využívání přirozených tělesných cvičení ve výchově podněcuje francouzský 

filozof Jean Jacques Rousseau (1712–1778). V jeho přirozené výchově hrají velkou roli 

hry, překonávání přírodních překážek, otužování a cestování. Jeho dílo Emil ovlivnilo 

celé generace učitelů a vychovatelů. Mnoho výše uvedených myšlenek se uplatnilo při 

formování pedagogického hnutí ”filantropismu”, hledajícího, na rozdíl od tehdejších 

praktik, přirozenou a harmonickou výchovu. Postupně toto hnutí rozvíjeli Bernhardt 

Basedow (1723–1790), Christian G. Salzmann (1744–1836), Johann Christoph F. Guts-

Muts (1759–1829) a Gernhardt U. A. Vieth (1763–1836). Ucelený systém vytvořil J. 

Guts-Muts, kterého můžeme považovat za průkopníka přirozeného směru v tělesné 

výchově. Využíval skoky prosté, skoky o tyči, běhy, házení kameny, oštěpem a diskem. 

Vytvářel zvláštní konstrukce z dřevěných a provazových žebříků, lan, tyčí a šikmých 

trámů pro cvičení pod širým nebem. Součástí cvičení pak byly visy, šplh, vystupování 

po žebříku, cviky rovnováhy, zvedání a nošení břemen a přetahování. Návrat k 

přirozeným cvičením požaduje ve své knize ”Vyučování tělocviku odvozené z 

přirozených pohybových forem” (1908) drážďanský učitel F. Eckhardt. Největším 

přínosem byl pro přírodní posilování Georges Hébert (1875–1957), který prosazoval 

přirozenou metodu. Ve spolupráci nejprve s námořníky, později s ženami a dětmi, 

prosazuje především účelové cvičení. Volil užitkovou gymnastiku, neboli pohyb pro 

život přirozený a nutný především ve formě, běhů, skoků, šplhání, zvedání, úpolů a 

plavání. Vytvořil jakési tabulky Zákoník síly pro hodnocení výkonnosti podle norem, 

které jsou zpracovány v přehledných tabulkách pro různý věk a pohlaví (Neuman, 

Vomáčko, Boštíková, 2002a). 

!58



 1.5.2  Vývoj dětských hřišť 

Při studiu historie můžeme narazit na spoustu odkazů na různé vynálezy her a nástrojů 

na hraní, avšak prostory, určené výhradně ke hraní jako je známe dnes ve městech, jsou 

výdobytkem moderní doby. Již od pravěku děti využívaly určitě prostory a nástroje ke 

hraní. Byly to pravděpodobně přírodní útvary a stromy, po kterých šplhaly a na kterých 

dováděly. S rozvojem člověka samozřejmě přišel i rozvoj nástrojů, a tudíž i rozvoj 

hracích pomůcek. Největší rozvoj zaznamenala dětská hřiště až ve 20. století -hlavně v 

jeho druhé polovině. Lidé se začali více stěhovat do měst a potřebovali prostor určený 

jenom pro děti. Bylo zjištěno, že takové prostory jsou pro děti nezbytné k jejich 

zdravému vývoji. Na začátku 20. století se společnost reformovala a se stavbou velkých 

měst bylo třeba myslet i na výstavbu hřišť. Kolem roku 1905 některá větší města 

vyčlenila prostředky na podporu výstavby těchto prostor. Dokonce byla založena 

National Playground Association, která měla za úkol dohlédnout na správnou výstavbu 

a také shánět zdroje. Dále začaly vznikat desítky organizací, které měly na svědomí 

výstavbu a rozšíření dětských hřišť prakticky do všech měst v Americe. 

Tyto prostory se v Sovětském svazu v 50. až 80. létech staly součástí urbanistické 

kultury a nechyběly v žádném městě. Nejčastějším materiálem byly kovové tyče natřené 

základními barvami a některé části, jako sedátka na kolotočích a houpačkách, byly ze 

dřeva. Nejrozšířenější konstrukce byly kolotoče, houpačky, prolézací koule, rakety a 

mosty se žebříkem. Po rozpadu Sovětského Svazu v roce 1990 byly mnohé konstrukce 

rozebrány a také rozkradeny pro kovové tyče. Místo některých z nich byla postavena 

hřiště jiná. I přesto jich spousta přežila do dnešní doby. Většinou jsou v dobrém a 

použitelném stavu - zvláště ta, která byla opravena a znovu natřena. 

V 60. letech se u nás začala ve velkém rozvíjet bytová výstavba. Převážná část nových 

bytů byla soustředěna do sídlišť – velkých samostatných komplexů nově postavených 

bytů o větším počtu obyvatel. Současně s výstavbou bytů bylo nutné myslet i na ostatní 

vybavení - v té době nazývané zařízení občanské vybavenosti. Do tohoto rámce spadala 

tělovýchovná zařízení, tudíž i dětská hřiště. V tomto období nastává největší rozvoj 

výstavby dětských hřišť ve 20. století. 
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Jednou z nejstarších firem v Evropě zabývající se výrobou prvků pro dětská hřiště je 

německá společnost Berliner Seilfabrik. Tato firma se soustředí především na výrobu 

lanových prolézaček. Od 70. let společnost vyrábí kvalitní lanové nářadí pro dětská 

hřiště. Na většinu výrobků má společnost národní a mezinárodní patenty, což svědčí o 

technické kvalitě. Jsou stálými členy Německé a Evropské asociace určující standardy 

pro nářadí pro sport a volný čas. Playdale je společnost z Velké Británie. Její kořeny 

sahají do počátku 20. století. Firma se zpočátku zabývala těžbou dřeva a stavbou 

dřevěných konstrukcí. Na začátku roku 1978 postavili první konstrukci pro dětské 

hřiště. Téhož roku vznikla ještě tři další hřiště. Od roku 1983 se firma plně zaměřila na 

výstavbu dětských hřišť. Do dneška postavila tato společnost kolem 4000 hřišť 

(Slováková, 2009). 

V historickém přehledu bychom se také měli zmínit o hnutí, které se zabývá přípravou, 

stavbou i využíváním tzv. dobrodružných hřišť (někdy také Robinsonova hřiště). 

Německy se tomuto hnutí říká Abenteuerspielplatzbewegung, anglicky adventure 

playground movement, francouzsky terrain d´aventure.  

Toto hnutí bylo založeno pravděpodobně v Dánsku, kde se s budováním dětských hřišť 

obsahující různé typy překážek začalo již téměř před 100 lety. Vycházeli z faktu, že již v 

raném dětství potřebuje dítě podněty spojené s objevováním, experimentováním a 

dobrodružstvím. Umělé prostředí měst v tomto směru však mnoho podnětů nedává. 

Dobrodružné hřiště tedy představovalo velkou možnost k volnému využití her a cvičení. 

Naprosto se shodujeme s jejch tvrzením, že dítě musí mít pro svoji volbu co nejméně 

omezení. Tyto předpoklady splňují různé konstrukce z lan, sítí a trámů, které umožňují 

tvorbu dobrodružně laděných komplexů cvičení v přírodě.  

Podobné hřiště zbudoval jako jeden z prvních prof. Sorensen v Emdrupe nedaleko 

Kodaně v r. 1943. Tento podnět se znovu uplatnil v anglickém Gremsby v r. 1955 a od 

té doby se začala podobná hřiště budovat po celé Evropě. Vznikla řada společností, 

které budování takových hřišť podporovaly.  

Pokusy o budování podobných hřišť lze vidět na pražských sídlištích i v jiných městech. 

Vedle hřišť a cvičebních ploch pro děti se začalo také s budováním různých zařízení 

nabízejících dospělým i dětem překonávání různých typů překážek. Při jejich budování 
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se dbalo na citlivé zasazení do přírodního prostředí i využívání přírodních materiálů a 

lan. Takováto stanoviště byla budována samostatně, nebo jako součást různých 

rekreačních a sportovních areálů (Neuman, Vomáčko, Boštíková, 2002a). 

 1.5.3  Historie bezpečnosti 

S rozvojem měst ve 20. století přišly také zvýšené nároky na bezpečnost. Do první 

poloviny minulého století záleželo spíše na individuálním přístupu. Ve druhé polovině 

se pak formovaly organizace zabývající se výstavbou dětských hřišť, které požadovaly 

určitý bezpečnostní standard. Za posledních 20 let byly zformulovány směrnice 

bezpečnosti, kterými se musí každý designér, konstruktér i stavař řídit. Tyto směrnice 

platí dokonce i na hrací prvky, jako je houpačka nebo kolotoč, které bychom si mohli 

koupit na zahradu pro vlastní užití (Slováková, 2009). 
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1.6   Současné trendy    

Na volnočasové aktivity (tedy i aktivity pohybového a sportovního charakteru), které 

jsou v souladu s normami a hodnotami společnosti, mají základní lidské právo všichni 

lidé (Charta volného času, 2002).  

Flemr (2009) uvádí, že sportovní aktivita občanů všech věkových a sociálních skupin je 

důležitá nejen z pohledu rozvoje jedince, ale i společnosti. Sportovní aktivity jsou tedy 

vztahovány k oddechu, regeneraci a zdravému způsobu života. Podmínky pro jejich 

realizaci vytváří především rámec přírodního prostředí, sportovní a rekreační stavby a 

zařízení. Především v poslední době je kontakt s přírodou v zájmu efektivní psychické i 

fyzické rekreace a realizace sportovních aktivit velice zdůrazňován.  

Společenský zájem významně rozšířit okruh lidí, kteří budou pravidelně realizovat 

pohybovou a sportovní aktivitu, vyžaduje zabezpečit vhodné a atraktivní prostředí. 

Proto jsou možnosti rozvoje sportu pro širokou veřejnost podmíněny mj. počtem, úrovní 

i způsobem využitelnosti sportovních zařízení. Prostorové podmínky pro pohybové 

aktivity mají dopad na všechny jedince, takže je možné tímto nástrojem stimulovat 

téměř každého občana.  

V dnešní době stále více dochází k početnímu i kvalitativnímu rozvoji prostor a zařízení 

volného času dětí a mládeže. Touto tematikou se zabývá Hofbauer (2004). Uvádí, že 

parky, hřiště a další zelené plochy jsou postupně opatřovány vhodným vybavením a 

mění se ve specifická volnočasová zařízení aktivního odpočinku. V současnosti 

prostory, areály volného času a zejména hřiště procházejí výraznými změnami. Někde 

se kvůli náročným požadavkům na bezpečnost hřiště úplně zrušila, jinde se naopak 

stávají součástí občanské vybavenosti města. Bývají to hřiště spontánních her malých 

dětí, streetbalová nebo basketbalová hřiště pro dospívající, přenosné i stabilní lezecké 

stěny, skateboardové rampy, cyklistické trasy a okruhy, naučné poznávací stezky a 

areály zdraví. Dospělí v tomto případě vytvářejí prostorové a materiální podmínky a 

zajišťují dohled nad bezpečností provozu. Činnost a zařízení tohoto typu mají před 

sebou perspektivu dalšího rozvoje.  

!62



Na trhu je dnes mnoho firem zabývajících se výstavbou dětských hřišť. My jsme proto 

vybrali jen ty, které nás nějakým způsobem inspirovali při následující tvorbě a 

navrhování, nebo nás zaujali svým přístupem a filozofií. 

  

 1.6.1   UniPark 

Jako první zde uvádíme společnost UniPark. Tato firma nás zaujala jak svou nabídkou 

prvků dětských hřišť, designem, ale i celkovým zpracováním, návrhy, přístupem a 

hlavně vztahem k dětem a přírodě. 

V UniParku navrhují, projektují a staví unikátní atrakce pro lidi. Jejich projekty 

vytvářejí jedinečný prostor nejen pro zábavu, ale také pro osobnostní růst v bezpečném 

prostředí pro děti i dospělé. 

“Naše zkušenosti sahají až do roku 1996, kdy jsme začínali se stavbou lanových parků, 

outdoorovými programy a zážitkovou pedagogikou. Stáli jsme u zrodu prvního 

komerčně využívaného lanového centra v České republice, v průběhu let jsme se 

vypracovali na špičku mezi výrobci lanových parků na stromech.” (Unipark.cz, 2009). 

Od roku 2012 se zaměřují více na návrhy a projekty a nabídka se rozšířila o desítku 

produktů. UniPark je dnes již stabilní firmou, která dodává komplexní řešení 

volnočasových areálů v nejvyšší kvalitě, včetně nezbytné certifikace, poradenství a 

servisu. 

V této firmě čerpají ze zkušeností mnoha oborů – architektura, stavitelství, tesařství, 

horolezectví, výškové práce, speleologie, alpinismus, užité umění, zážitková 

pedagogika… “Všechny tyto zkušenosti nás naučily, že překonávání překážek a strachu 

v bezpečném tréninkovém prostředí usnadňuje jejich zvládání v běžném životě. Čím dřív 

se naučíme využívat životní výzvy ke svému rozvoji, tím lépe.” (Unipark.cz, 2009). 

Na této společnosti nás nejvíce zaujalo, že vytvářejí prostor, kde lidé poznávají své 

vlastní hranice, nachází sebedůvěru, tvoří svůj vlastní život bez zbytečných omezení. 

“Přiměřená míra rizika při překonávání překážek a jeho přijetí je potřebnou součástí 

života každého člověka. Stejně jako zábava, odpočinek, radost ze společné hry 

i smysluplné práce.” (Unipark.cz, 2009). 
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 1.6.2  Tomovy parky s.r.o 

Společnost Tomovy parky s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších firem v Čechách. Hřiště 

této společnosti je typické svým vzhledem, veškeré prvky jsou vyrobeny z akátového 

dřeva. Koncovky prvků jsou vždy rozdílně barevné. 

Společnost Tomovy parky s. r. o. je největším českým výrobcem originálních dětských 

hřišť, atypických herních prvků a parkového mobiliáře. Vznikla v roce 2003 a během 

několika let se z ní stala silná a dynamicky se rozvíjející společnost, která zaplnila 

pomyslnou mezeru na trhu. Dětské hřiště od společnosti Tomovy parky s. r. o. můžeme 

vidět na více jak 2000 místech v ČR, ale i v Evropě - Slovensko, Polsko, Německo, 

Dánsko, Holandsko atd. 

Filozofií společnosti je vyrábět dětská hřiště z těch nejlepších materiálů a nabízet 

vysokou úroveň souvisejících služeb za příznivé ceny. Díky kvalitě práce a neustálému 

zdokonalování produktů a technologických postupů se Tomovy parky staly pevnou 

součástí trhu s dětskými prvky a atypickými realizacemi.  

Tato firma nabízí komplexní služby týkající se dětských hřišť, přírodních a 

multifunkčních sportovišť a parků. Služby jsou cíleny zejména na komunální sféru a její 

potřeby. Vyrábí a instalují originální dětská hřiště, herní prvky, parky pro seniory a 

mobiliář z akátového dřeva. Do portfolia nabízených produktů však také patří i herní 

prvky a mobiliář např. z nerezové oceli, povrchy z recyklované pryže nebo povrchy z 

lité gumy, vzduchové zemní trampolíny a skateparky. Všechny vyráběné produkty se 

vyznačují ručním zpracováním dle přání zákazníka. Při výrobě jsou respektovány 

přirozené vlastnosti akátového dřeva, zejména jeho křivost. Současný sortiment tvoří 

několik set námětových položek jako např. houpačky a houpadla, skluzavky, lanovky, 

herní sestavy, lavičky, altány atd. Veškeré tyto herní prvky a mobiliář je možné 

rozvinout do desítek různých variant. Životnost výrobků je, dle péče, i několik desítek 

let (tomovyparky.cz, 2003).   
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 1.6.3  KOMPAN 

Jako poslední uvádíme společnost KOMPAN. Je to společnost na herní zařízení 

zaměřená na děti, která vznikla v roce 1970 a dnes je vedoucím světovým specialistou 

na novátorská řešení herních a sportovních hřišť pro všechny věkové skupiny. 

Před 40 lety se stal mladý umělec jménem Tom Lindhardt Wills svědkem události, která 

změnila svět dětské hry. Jedna z jeho rozjasněných velkých skulptur byla umístěna do 

nově vzniklého obytného komplexu, aby přidala trochu barevnosti do jinak mdlého 

okolí. Zjistil, že děti zajímalo spíše hraní si na nových skulpturách, než pouhé jejich 

pozorování, začal pracovat na vzniku společnosti zaměřené na originální designové 

herní prvky, a tak přišla na svět firma KOMPAN. Od té doby získal řadu prestižních cen 

za průmyslový design. 

Hra je důležitá pro všechny děti, pro rozvoj jejich fyzických, sociálních, citových a 

kreativních dovedností. Společnost by měla vyhledávat každou příležitost k vytvoření 

prostředí, které je k tomu vybízí. 

Dnes je firma KOMPAN vedoucím světovým specialistou v herních otázkách pro 

všechny věkové skupiny a stále se všeobecně vyvíjí. Ve společnosti roste porozumění 

důležitosti dětské hry, zejména pak, jak je vnitřně spojena s učením, zdravím a 

sociálním rozvojem dětí (kompan.cz, 2003).  
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1.7   Bezpečnost 
V rámci rozšíření Evropské unie přijala Česká republika bezpečnostní normy, které 

zahrnují vybavení dětských hřišť a další důležité aspekty. Při navrhování, tvorbě či 

projektování dětských hřišť stojí bezpečnost na jednom z prvních míst. Tyto 

bezpečnostní normy jsou do určité míry jistým omezením při tvorbě a navrhování prvků 

dětského hřiště, nicméně je to důležitá a nedílná součást celého procesu.  

 1.7.1   Obecné zásady bezpečnosti 

Při provozování dětských hřišť je důležité dbát na pravidla bezpečnosti. Obecně se 

jedná o tyto zásady (kontrolahrist.cz, 2005): 

- lokace hřiště v bezpečné klidové zóně, co nejdále od hlavních silnic a parkovišť; 

- hrací prvky vyrobené z moderních, odolných a bezpečných materiálů, zaoblení 

ostrých hran; 

- měkký a bezpečný povrch dopadových ploch;  

- dozor mladších dětí. 

Bezpečnost se dá shrnout do tří základních bodů (kontrolahrist.cz, 2005): 

1. Samotné pojetí herního zařízení – Přehlednost, velikost otvorů, zabránění 

zachycení částí těla a oblečení, zábradlí, žádné nečekané překážky. 

2. Situování herních zařízení – Ochranná dopadová zóna, výška pádu – vhodný 

povrch, bezpečný průběh pádu a dopad, dostatečný volný prostor. 

3. Technický stav zařízení – Použití vhodných materiálů, žádné třísky, přebroušení 

do hladka, zakryté spoje. 

 1.7.2   Smysl bezpečnostních norem 

Dobře fungující bezpečnostní normy jsou vytvořeny s cílem vyvinout co nejbezpečnější 

hrací zařízení, aniž by se snížila hrací hodnota a atraktivnost zařízení. Normy mají za 

úkol eliminovat pro děti nepředvídatelná rizika. V současné době platí v ČR pro 
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bezpečnost dětských hřišť tyto dvě normy: ČSN EN 1176/2009 a ČSN EN 1177 

(kontrolahrist.cz, 2005). 

 1.7.3   Obsah bezpečnostních norem  

ČSN EN 1176/2009 - Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť 

- ČSN EN 1176-1/2009 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 1176-2/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody pro houpačky 

- ČSN EN 1176-3/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody pro skluzavky 

- ČSN EN 1176-4/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody pro lanové dráhy 

- ČSN EN 1176-5/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody pro kolotoče 

- ČSN EN 1176-6/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody pro kolébačky 

- ČSN EN 1176-7/2009 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

Další normy a zákony (kontrolahrist.cz, 2005): 

- Vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.  

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky upravuje způsob 

stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí. 

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 

k posuzování shody, uvádí v příloze č. 2, že mezi stanovené výrobky řadíme 
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„zařízení dětských hřišť“, ve smyslu této terminologie se rozumí jednotlivé 

herní (popř. sportovní) prvky: kolotoče, skluzavky, houpačky, šplhací lana, 

prolézačky, drobné stavby určené ke hraní a zvyšování obratnosti dětí, lanovky, 

prostorové sítě, kolébačky aj. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovuje v §7 hygienické 

požadavky na prostory a provoz škol, předškolních, školních zařízení, zařízení 

sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V 

§13 nařizuje provozovatelům zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v 

pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad 

hygienické limity upravené vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví 

požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch. Podmínky provozu takové hrací plochy s 

pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů 

upraví provozovatel v provozním řádu. 

- Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu č.j. CHŽP 35–112/07–10 k 

zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a 

sportovních hřištích i v tělocvičnách zahrnuje mj. vykonávání nezávislých 

kontrol a předkládá vzory návštěvních a provozních řádů k těmto zařízením. Je 

určena pro všechny provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovišť. 

- Metodická informace MŠMT č.j. 24 199/2007–50 k zabezpečování provozu a 

údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách uvádí 

mj. požadavky na montáže, provoz a nezávislou kontrolní činnost revizním 

technikem v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť, prováděných fyzickou 

osobou s příslušnou certifikací nezávislou na výrobci či provozovateli, která 

posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z 

provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných 

prvků a částí. 

!68

http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi
http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/238-2011-sb-vyhlaska-o-stanoveni-hygienickych-pozadavku-na-koupaliste-sauny-a-hygienicke-limity-pisku-v-piskovistich-venkovnich-hracich-ploch
http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/chzp-35-112-07-10-metodicke-doporuceni-k-zajisteni-ochrany-zdravi-a-zvyseni-bezpecnosti-deti-a-mladeze-na-detskych-a-sportovnich-hristich-i-v-telocvicnach
http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/msmt-c-j-24-199-2007-50-metodicka-informace-k-zabezpecovani-provozu-a-udrzby-ve-sportovnich-zarizenich-na-detskych-hristich-a-v-telocvicnach


II   CÍLE A ÚKOLY  
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2.1   Cíle práce 

Hlavním cílem naší diplomové práce je na základě dětských představ vytvořit projekt, 

který bude obsahovat návrh dětského hřiště s dobrodružnými prvky v přírodním 

prostředí a poskytnout tak dětem atraktivní prostor pro aktivní trávení volného času.  

Záměrem tohoto projektu je vytvořit podklad, ze kterého bude patrné, co si děti 

představují pod pojmem “hřiště snů”. Tento projekt tedy bude sloužit jako inspirace. Na 

základě tohoto podkladu budou následovně moci další firmy navrhnout a rozvíjet reálné 

projekty. Tento komplex bude tedy zahrnovat na prvním místě právě dětské představy a 

zároveň veškeré bezpečnostní normy a současné trendy. Dále by měl nabídnout a 

poskytnout soubor různých dobrodružných a sportovních prvků, které budou rozvíjet 

osobnostní růst dětí,  budovat jejich vztah k přírodě, poskytovat fyzické i psychické 

vyžití, rozvíjet jejich kreativitu, motivovat je k překonávání výzev a poskytovat zábavu, 

napětí i odpočinek. A to vše v bezpečném prostředí.  

2.2   Úkoly práce 

- Uskutečnit šetření a zjistit jaké jsou představy dětí o ideálním dětském hřišti 

- Provést analýzu těchto dětských představ  

- Zjistit současné trendy 

- Analyzovat potřebné dokumenty  

- Zohlednit bezpečnostní standardy 

- Předložit návrh projektu dětského dobrodružného hřiště snů a přehled prvků, 

které bude obsahovat  
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III   METODIKA  
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3.1   Použité metody 
Pro naší teoreticko-empirickou práci (projekt) byla použita metoda kvantitativní s 

následujícím vytvořením návrhu. Zjišťování potřebných dat probíhalo pomocí 

projektového šetření. Jako nejvhodnější způsob, jak zjistit opravdové a ničím 

neovlivněné představy dětí o jejich vysněném hřišti, jsme zvolili kreslení obrázků, 

anketu a rozhovor.   

Na závěr, jako konečný výsledek, po analyzování a vyhodnocení všech nasbíraných dat 

a teoretických podkladů, byl vytvořen návrh dětského hřiště. Pro samotný návrh jsme 

použili metodu modelování. Pojem model v této souvislosti chápeme jako zjednodušený 

obraz skutečnosti. Modelování pak vnímáme jako aplikaci různých druhů modelů na 

řešení dané problematiky. U modelů je často speciálním způsobem kombinováno 

abstraktní a konkrétní. Z modelu je možné konstruovat jeho lepší poznání. 

3.2   Místo a čas konání výzkumu 
Součástí naší práce je projektové šetření. Toto šetření proběhlo v červnu 2017 na ZŠ 

Mikulova v Praze 11. Výběr této základní školy jsem volila na základě předchozích 

dobrých zkušeností. Jsem bývalou žákyní ZŠ Mikulova a zároveň jsem zde v rámci 

studia na UK FTVS byla na praxích. 

3.3   Výzkumný soubor 
Předem jsme určili, že se celý projekt bude týkat hlavně dětí mladšího školního věku.  

Spolu s vedením základní školy jsme vybrali vhodné třídy třeťáků a čtvrťáků. Šetření 

proběhlo ve třech třídách (3.A, 4.B, 4.C) a zůčastnilo se ho 88 dětí ve věku od 8 do 12 

let. Nejvíce bylo 10-tiletých a 11-tiletých dětí.  

S každou třídou jsem pracovala zvlášť v předem domluveném termínu. Šetření 

probíhalo v rámci vyučování, a to dvě vyučovací hodiny včetně přestávky. Vše se 

uskutečňovalo hromadně s celou třídou najednou. 
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3.4   Sběr dat  
Celkově se dá naše projektové šetření pro lepší přehlednost a pochopení rozdělit na 5 

částí. Z toho první tři části se prolínaly, probíhaly současně. Vše je zde ale popsáno a 

rozebíráno jednotlivě. První tři prolínající části se týkaly již existujících dětských hřišť 

či přírodních sportovních nebo dobrodružných areálů.  

První část byl volný rozhovor s dětmi o zážitcích z různých hřišť, kde a co se jim líbilo 

či nelíbilo. Dále jsem si s dětmi povídala o jejich obrázcích, nakreslených jednotlivých 

prvcích, důvodech, proč volily právě tyto prvky, a zároveň o jejich dalších představách, 

které by nakreslit nedokázaly. Rozhovor zde vnímáme jako přirozený prostředek lidské 

komunikace. Jednalo se jak o hromadné sdělování informací, tak i jen mezi dvěma 

jednotlivci (individuálně mezi mnou a dítětem). Používali jsme volný rozhovor pouze 

jako doplnění obrazové dokumentace. 

Další částí byla anketa na místě (viz. Příloha 1). Anketa probíhala formou rozhovoru.  

Pokládala jsem dětem předem připravené otázky, většinou s možností výběru ze dvou 

variant. Pokládání otázek probíhalo následovně. Položila jsem danou otázku a uvedla 

dvě možnosti výběru. Děti se pak hlásily na variantu, se kterou souhlasily nebo se jim 

líbila více. Danou otázku a možnosti jsme dále společně podrobněji rozvedly. Tato 

ankteta na místě, jak už bylo zmíněno, probíhala jako rozhovor. Tuto anketu zde bereme 

jako doplňující prostředek zkoumání, jako rychlou informaci o názoru dětí na téma 

hřiště snů. Anketa je zde zdrojem inspiračního, orientačního a dokreslujícího materiálu.  

Třetí část šetření bylo již zmiňované kreslení obrázku, tedy vytvořit reálné hřiště snů. 

Úkolem dětí bylo vzpomenout si na již existující hřiště, či pouze některé prvky, které je 

nejvíce zaujaly a ty nakreslit. Děti měly možnost v průběhu kreslení doplnit své výtvory 

písemnými popisky, případně chodit se mnou své představy konzultovat, slovně 

popisovat a vysvětlovat je.  

Čtvrtá část s názvem fantazie probíhala stejně jako část třetí. Děti však měly za úkol 

představit si, že mají kouzelnou hůlku a vše je možné. Zde měly možnost projevit se bez 

omezení a rozvinout svoji kreativitu a nápaditost.  

V poslední části jsem děti vždy podle aktuálního počtu rozdělila na menší skupinky (4-6 

dětí). Jejich úkolem bylo shodnout se a společně navrhnout a vytvořit na velký formát 
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hřiště snů. Tento závěrečný projekt měl obsahovat jak reálné prvky, které mohly být 

modifikovány, tak i prvky fantazie. 

3.5   Analýza dat 
Součástí této práce je analýza dat. Analýza neboli rozbor či rozklad je myšlenkové 

rozčleňování zkoumaného objektu na jednotlivé, jednodušší části, aby mohly být 

stanoveny podstatné znaky. To umožňuje odhalit strukturu celku, umožňuje oddělení 

podstatného od nepodstatného, složité redukovat na jednoduché. Cílem analýzy je 

poznat části jako prvky složitého celku. Analyzovat objekt neznamená jen ho rozkládat 

a popisovat jeho části, ale i přijímat nové teoretické předpoklady vzhledem na získané 

elementy, vytvářet určité abstrakce a idealizace. 

Analýzu jsme použili k vyhodnocení všech pěti částí projektového šetření. To znamená, 

analyzovali jsme poznatky z ankety i volného rozhovoru a rozdělili je do určitých 

kategorií (povrch, materiál, dobrodružství, kreativita…). Nejdůležitější a nejpodstatnější 

však byla analýza dětských výkresů. Zde jsme vyhodnocovali všechny prvky a vybírali 

ty nejčastěji se vyskytující. Dále jsme pak subjektivně zohlednili zajímavé a hezké 

nápady. 

Na základě této komplexní analýzy dat byl vytvořen návrh. 
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IV   VÝSLEDKY 
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4.1   Analýza výsledků  
Pro vyhodnocení výsledků nebyla použita žádná speciální metoda ani počítačový 

systém.  

4.1.1   Vyhodnocení ankety 

Toto vyhodnocení je v některých případech doplněno i o poznatky z volného rozhovoru 

(uvedeno v závorce jako poznámka). 

Anketa: 

A. Které prostředí byste si spíše zvolily ? 

 85 dětí vybralo dobrodružné prostředí (pozn. Na základě rozhovorů můžeme 

uvést, že děti mají velice rádi dobrodružství. Hovořily o tom, že se jim líbí výzvy, které 

nejsou snadné, líbí se jim, pokud mohou šplhat ve výškách a “trochu se u toho bát”. 

Líbí se jim pocit, když pak tuto výzvu zvládnou a svůj strach překonají. Toto potvrzují i 

jejich následné výkresy. Některé viz. Přílohy.) 

 3 děti volily prostředí klidné, odpočinkové 

B. Líbí se vám, pokud je dětské hřiště tematické či bez tématu? 

 22 dětem se líbí, pokud má hřiště nějaké téma (pozn. Jako oblíbená témata děti 

zmiňovaly: pirátskou loď a svět pirátů, letadla, vesmír, nebeský svět a svět duhy, svět 

jednorožců a pegasů, melounový svět, svět cukrátek a čokolády - některé z nich, viz. 

přílohy.) 

 45 dětí by si vybralo hřiště bez tématu 

 21 dětem je to jedno, případně by volily kombinaci (pozn. Například hlavní  

největší prvek by představoval určité téma, ostatní drobnější prvky, jako houpačky, 

hrazdy, klouzačky či prvky na cvičení už by v tomto tematickém duchu být podle dětí 

nemusely.) 
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C. Na jakém místě byste hřiště postavily? 

 73 dětí by si své vysněné hřiště postavilo v lese (pozn. Z rozhovorů vyplynulo, 

že se obecně dětem moc líbí, pokud mohou trávit svůj volný čas v jakémkoli přírodním 

prostředí. Už les sám o sobě je pro ně krásným místem.) 

 15 dětí si zvolilo město (pozn. Děti si volily městské prostředí hlavně kvůli 

dobré docházkové vzdálenosti. Většina dotazovaných dětí bydlí na sídlišti v paneláku a 

své vysněné hřiště by si přály právě v místě, kde bydlí.) 

D. Jaké prvky dětského hřiště máte raději ? 

 5 dětí má raději prvky určující konkrétní činnost  

 83 dětem se více líbí variabilní prvky vyžadující kreativitu a představivost 

(pozn. Děti v rámci rozhovoru mluvily o tom, že se jim více líbí, pokud lze na jednom 

herním prvku vymyslet a dělat více činností. Zároveň také, že jeden den mohou celkově 

hřiště využít jako například pevnost nebo úkryt a druhý den naopak jako například 

vesmírnou raketu a hrát si na let do vesmíru.) 

E. Chtěly byste na svém vysněném dětském hřišti i prvky na cvičení či posilování (činky, 

kruhy, speciální posilovací nářadí a náčiní…) ? 

 30 dětí ano (pozn. Velká část dětí, které by si na své vysněné hřiště daly i prvky 

na cvičení, byli chlapci. Chlapci nejčastěji zmiňovali a později i kreslili různé  speciální  

koutky vyhrazené ke cvičení a posilování, velké činky, lavice, hrazdy, kruhy, tyče a lana 

ke šplhání.) 

 58 dětem je to jedno nebo by si cvičebí prvky nevybraly 

F. Jaký povrch (podklad) byste volily při tvorbě dětského hřiště? 

pozn. Zde si děti mohly vybírat z více možností a zároveň zvolit více variant 

dohromady - kombinace odpovědí. 

 18 dětí volilo písek  
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 33 dětí volilo gumu (pozn. Dětem se gumový povrch líbí díky jeho měkkosti a 

zároveň díky barevným pestrým variantám.) 

 56 dětí volilo trávu či přírodní povrch  (pozn. Dětem se tento povrch líbí nejvíce, 

navozuje dojem přírodního prostředí. Některé děti zmiňovaly, že rády chodí bosé,  proto 

volily travnatý povrch.) 

 12 dětí volilo oblázky (bílé hladké kamínky) 

 4 děti volily beton 

 pozn.1. Přestože to neměly děti v nabídce, velice často se zmiňovaly o vodě. 

Popisovaly, že by se jim moc líbilo, kdyby byly některé překážky nad vodou nebo 

kdyby byla nějaká vodní plocha součástí hřiště - rybník, jezero, koupaliště či bazén. 

 pozn.2. Musím zde ještě zmínit jednu zajímavost, která nebyla v nabídce 

povrchů a která se několikrát u dětí vyskytla. Jedná se o barevné kuličky. Nejčastěji je 

můžeme znát z dětských koutků, či různých vnitřních prostor určených dětem. Děti 

popisovaly, že by se jim líbila jáma plná těchto barevných plastových míčků, jako 

například dopad z tobogánu nebo skluzavky. 

G. Jaký materiál byste volily při výrobě prvků dětského hřiště? 

pozn. Zde si děti (stejně jako u předchozí otázky) mohly vybírat z více možností a 

zároveň zvolit více variant dohromady - kombinace odpovědí. 

 59 dětí volilo dřevo   

 48 dětí volilo lana  

 31 dětí volilo kov   

 10 dětí volilo plast 

pozn. Nejčastěji se dětem líbily prvky vyrobené z kombinací materiálů: dřevo - lana, 

kov - lana, dřevo - kov - lana. 
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4.1.2   Vyhodnocení dětských výkresů  

Jak již bylo uvedeno, od dětí jsme získali 3 série dětských výkresů (obrázků).  

První série obrázků se týká již existujících hřišť či jednotlivých prvků. Děti (každý sám) 

tedy kreslily to, co se jim nejvíce na hřištích líbí. Druhá série obrázků se nazývá 

Fantazie. Zde měly děti možnost projevit se bez omezení, nakreslit všechny své nápady 

bez ohledu na pravidla, předpisy a bezpečnost, vše bylo možné.  

Tyto dvě série jsme analyzovali dohromady. Postupně jsme prohlédli všechny výkresy a 

vyhodnotili počet všech vyskytujících se prvků (všech, které jdou nějakým způsobem 

použít a zapracovat do celkového návrhu). Tyto prvky jsme zaznamenaly pomocí grafu 

(viz.níže). Dále jsme subjektivně vybrali a zhodnotili zajímavé nápady.  

Jak vyplývá z grafu, nejoblíbenějším prvkem dětí mladšího školního věku je skluzavka, 

dále pak trampolína, žebříky, lanové překážky, lanovka, houpačka, domečky ve 

stromech, tobogán, vodní prvky, balanční prvky (nestabilní mostky, kladiny, lávky), 

různé šplhací sítě a hrazdy. Velmi oblíbené je u dětí přírodní prostředí a stromy. 

Mezi nejčastěji se vyskytující prvek v našem šetření patří skluzavka a různé tobogány 

(klasické i vodní). Skluzavka byla na 60 výkresech, tobogán na 38. Na obrázcích se 

vyskytovaly jak klasické skluzavky, které známe z hřišť v kombinaci s dřevěným 

hradem a schůdky, žebříkem či lezeckou stěnou, ale také skluzavky takzvaně více 

dobrodružné. Společným znakem těchto dobrodružných skluzavek a tobogánů byla 

jejich výška a délka. Děti kreslily často skluzavky například z koruny stromu. V úkolu 

Fantazie byla dokonce skluzavka z výšky 1000m i z Mont Everestu. Dalším častěji se 

vyskytujícím znakem u skluzavek a tobogánů bylo mnoho zatáček a zákrutů (viz. 

Příloha č.3, 5). Velmi mě zaujal nápad, který nakreslily 3 děti nezávisle na sobě také v 

části Fantazie, a to skluzavka s křižovatkou či více křižovatkami. Několik skluzavek se 

vzájemně různě prolínalo a na některých místech se protínalo a vytvořilo křižovatku. 

Stejně tak mě zaujal výkres se skluzavkou, ke které vedlo více žebříků, tedy dalo se na 

skluzavku nasednout na více místech. Velmi zajímavé jsou i dvě skluzavky vedle sebe 

tak, že děti na sebe při jízdě vidí a mohou závodit. Moc se mi líbila také vysoká věž ve 

tvaru osmibokého jehlanu, na kterou střídavě vedly 4 úzké lezecké stěny a 4 rovné 

skluzavky. Skluzavky či tobogány byly velice často kresleny v kombinaci s vodou nebo 
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barevnými plastovými míčky (kuličky) či trampolínou jako dopadovou plochou 

(viz.Přílohy č. 4). Na jednom výkresu je dokonce skluzavka, která ústí na houpačku 

(viz. Příloha č. 2). 

Vodní prostředí je u dětí oblíbené. Vyplývá to jak z rozhovorů, tak z výkresů. Voda byla 

ve výkresech 36x. Jednalo se o různé vodní prvky, trysky, vodní atrakce, loďky, bazény, 

potůčky a podobně. 

Plastové barevné míčky jako dopadovou plochu i samostatně nakreslilo 8 dětí. 

Druhým nejoblíbenějším dětským herním prvkem je trampolína. Děti se zmiňovaly, že 

trampolína jim přináší zvlášní vzrušující pocit, který nikde jinde nemají. Tento pocit 

popisovaly jako létání, vznášení… Nejčastěji kreslily dva typy trampolín. Velikou 

vzduchovou barevnou trapolínu (zajišťuje společnost Tomovy parky.s.r.o.) a klasickou 

pružinovou trampolínu středních či velkých rozměrů. Hezkým a dobrodružným 

nápadem je skok na trampolínu z větve stromu (viz. Příloha č. 11), nebo také skok z 

trampolíny do vody.  

Na více jak 50 výkresech jsou prvky kresleny společně se stromy. Stromy jsou na 

výkresech samostatně, jako přírodní prostředí i jako součást různých lanových 

překážek, lanovek, závěsných žebříků. Jak už bylo zmíněno, strom, tedy spíše větev, 

byla použita jako místo pro seskok na trampolínu. Na obrázcích je využita koruna 

stromu jako místo pro sezení. Velmi často děti kreslily do koruny stromů různé úkryty a 

domečky. Domeček v koruně stromu nakreslilo 38 dětí. Mezi dva stromy (častěji ve 

výšce a bez jištění) děti kreslily lanovky a prvek určený k ručkování. 

Lanovka obecně jako herní prvek patří u dětí také k těm nejoblíbenějším. Lanovku na 

svůj výkres zaznamenalo 45 dětí. Lanovku děti kreslily samostatně i jako součást celého 

lanového komplexu, nízko i vysoko, z koruny stromu do druhé koruny, nad vodou…  

K mým oblíbeným prvkům patří určitě lanové překážky, obsahují široké spektrum  

všech možných variant použití. Jsem ráda, že si i děti řadí lanové překážky na své hřiště 

snů. Lanové překážky jsou nakresleny na 46 výkresech. Samostatně jsme pak ještě 

analyzovali a započítali šplhací sítě, či vysoké lanové jehlanové prolézačky a balanční 

prvky, které jsou také často tvořeny právě lany.  
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Na hřišti snů by neměla chybět ani houpačka. Tu děti nakrelily na 40 výkresech. 

Speciálním druhem houpačky, který jsme vyhodnocovali zvlášť, je síťová houpačka - 

ptačí hnízdo, kterou nakreslilo 18 dětí. Bez rozlišování se houpačka tedy celkem 

vyskytuje 58x, což ji řadí na druhé místo v oblíbenosti prvků mezi dětmi mladšího 

školního věku. Variant houpaček nakreslily děti mnoho. Zmíníme tedy jen ty 

nejzajímavější: double-houpačka pro synchronizované houpání, 12-ti houpačka (viz. 

Příloha č. 10), kde se může houpat 12 dětí zároveň, houpačka zavěšená na větvi stromu, 

houpačka ve výšce nad vodou.  

Podle dětí na ideálním hřišti nesmí chybět ani série různých balančních prvků. 

Balanční prvky chce na svém hřišti snů 33 dětí. K těmto prvkům jsme zařadili lávky, 

nestabilní mostky, lanové mosty, kladiny, vodorovné žebříky a různé dřevěné nízké 

stupy a nášlapy. K balančním prvkům můžeme přiřadit i lesní stezku, kterou mají 

například v projektu Šťastná Země. Tento prvek je podle mě moc hezký. S dětmi jsme 

se shodly, že se nám líbí různé speciální lesní cestičky, dřevěné stezky nad bažinami, 

speciální stupy a také přecházení potoka či menší říčky po vyčnívajících kamenech. 

Lesní stezka (viz. Příloha č.8, 9) se objevila na 20 výkresech.  

Šplhací síť (viz. Příloha č. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) bychom v návrhu rovněž neměli 

opomenout. Různé varianty sítí se na výkresech vyskytují 31x.  

Další v pořadí nejčastěji se vyskytujících oblíbených prvků dětí mladšího školního věku 

je hrazda. Hrazdu děti znázorňovaly ve více variantách: nízké, střední, vysoké a různě 

propojené (viz. Příloha č. 2, 5, 10). Na výkresech je hrazda zachycena 31x. Podle dětí je 

to prvek, který poskytuje široké spektrum vyžití. Obzvláště chlapci zdůrazňovali oblibu 

hrazdy v souvislosti s cvičením (na hrazdách se mohou přitahovat, popřípadě cvičit i 

složitější cviky - v dnešní době populární streetworkout). Dívkám se zase líbí, že hrazda 

umožňuje dělat například kotouly, pověsit se hlavou dolů, či nácvik stojek, výmiky, toče 

a podobně. Velice hezký nápad, který se objevil na 4 výkresech je závěsná houpací 

hrazda. 

Hlavně chlapci na svém hřišti snů nesmějí postrádat fotbalové hřiště a branky. Podle 

mého názoru je to důležitý prvek. V dnešní době je velice málo volného bezpečného 
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prostoru pro hraní různých her. Fotbalové hřiště s brankami nemusí výhradně sloužit jen 

pro fotbal. Hřiště a branky jsou na 20 výkresech.   

I přesto, že houpací síť nepatří k vyloženě dobrodružným prvkům, 18 dětí ji zařadilo na 

své hřiště snů. Ovšem někteří i na první pohled odpočinkový relaxační prvek dokázaly 

využít jako dobrodružný. Houpací síť nakreslily do koruny stromů, na větev či někam 

do výšky nad vodu nebo jen vysoko nad volný prostor.  

Dalšími vícekrát se vyskytujícími prvky jsou prvky určené k ručkování - 17x (viz. 

Příloha č. 4, 5, 10), kruhy - 15x, kolotoč - 9x a prvky určené pro cvičení - 7x - 

nejčastěji kreslili chlapci bench-press  (viz. Příloha č. 5, 10).  

V poslední části našeho výzkumu jsme získali od dětí třetí sérii obrázků. Šlo o 

skupinové projekty, kdy jsem děti rozdělila na menší skupinky. V rámci těchto skupinek 

se měly společně domluvit a navrhnout jejich hřiště snů na reálných základech i s prvky 

fantazie. Původním záměrem bylo, že toto bude podstata pro vytvoření našeho návrhu. 

Tento záměr však musíme lehce přehodnotit, neboť dětské projekty nedopadly podle 

našeho očekávání. V projektech převažují prvky fantazie a z mnoha výtvorů je patrné, 

že se děti společně buď neshodly nebo se naopak začaly podporovat v tvoření 

“nesmyslů”, které se vlastně ani netýkají prvků dětského hřiště. K těmto projektům tedy 

při navrhování přihlédneme, avšak nebudeme se jimi plně řídit.  

Nyní uvedeme některé prvky a zajímavé nápady, které jsme v rámci analýzy v těchto  

dětských projektech nalezli a které se dají nějakým způsobem použít v našem návrhu, 

nebo které doplňují zmiňovaný pojem “hřiště snů”. 

Stejně jako na jednotlivých výkresech z první a druhé série obrázků se i zde objevují 

nejčastěji různé typy skluzavek a tobogánů, lanovky, kolotoč, lanové překážky, hrazdy, 

sítě, trampolíny, lezecké stěny, houpačky, pískoviště, žebříky, barevné plastové míčky, 

kruhy určené k ručkování, lavičky a posezení, dřevěné stezky, lávky a mostky, balanční 

prvky, vodní prvky, potoky a bazény, stromy a domeček v koruně stromu. Jako povrch 

dominuje tráva s květinami a gumové barevné dlaždice, což souhlasí i s výsledky 

ankety. Jako zajímavost bychom mohli vypíchnout malé trampolínky, které jsou určeny 

k přeskákání určité vzdálenosti bez dotyku země. Dalo by se říci, že jde o takovou 

trampolínkovou stezku. V jednom projektu měla skupinka dětí podobný nápad, jen 
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místo trampolínek nakreslily malé medúzy. Při reálném navrhování by toto šlo 

zrealizovat pomocí například dřevěných stupů, či nějakých gumových lehce pružných 

vyvýšených ploch. Dominantou některých projektů byla vysoká věž s několika patry, 

obrovský zakroucený tobogán a dlouhá lanovka z vrcholku této věže. V jednotlivých 

patrech těchto věží děti kreslily různé herní prvky, lanové překážky, skluzavky, sítě, 

balanční prvky, prvky určené ke cvičení a posilování, ale také například fotbalové hřiště 

(asi v pátém patře věže). Jeden z dětských projektů se nazývá Melounový svět. 

Skupinka dívek zde navrhla herní prvky v podobě melounů, například melounovou 

skluzavku nebo dva různé druhy melounové houpačky. Jako velice zajímavý nápad mi 

přišla barevná skluzavka v podobě duhy nebo divoká řeka tekoucí kolem dokola 

skluzavkového ostrova (klouzání do vody). Posledním, z našeho pohledu zajímavým 

prvkem či prvky, jsou živá zvířata - koně, pes, ryby, ptáci, a ovce. 

4.1.3   Shrnutí 

Jako hlavní ukazatel dětských představ použijeme první sérii výkresů, dále doplněnou 

druhou sérií Fantazie, třetí sérií projektů, anketou a rozhovory.  

Celkově, na základě analýzy všech dokumentů, nám vyplynulo, že děti mají rády výzvy, 

a dobrodružství. Vyhledávají přírodní prostředí, les, kde rády tráví svůj volný čas a  

dávají přednost přírodním povrchům a stromům. Kromě trávy, květin a přírodních 

povrchů se dětem líbí i měkký gumový barevný povrch.  Děti nejsou vyhraněné, pokud 

jde o téma hřiště. Děti si vybírají spíše prvky, které nevymezují konkrétní činnost, ale 

naopak vyžadují kreativitu a představivost. Nejčastěji se dětem líbí prvky vyrobené z 

kombinací materiálů: dřevo - lana, kov - lana, dřevo - kov - lana. Na hřišti snů podle 

dětí nesmí chybět: skluzavka a tobogán, houpačka, lanové překážky a lanovka,  stromy 

a domečky v korunách stromů, trampolína, balanční prvky, voda a vodní prvky, hrazda,  

lesní stezka, fotbalové hřiště, prvky k ručkování a různé druhy prolézaček. Z tohoto 

výběru prvků vyplývá, že děti mladšího školního věku vyhledávají prvky vyžadující 

patřičnou míru odvahy a prvky rozvíjející jejich koordinační schopnosti, obratnost, 

rovnováhu i schopnosti silové.  
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4.2   Návrh  

Na základě šetření jsme vytvořili návrh, který je vyobrazením dětských představ o 

ideálním hřišti snů. Tento návrh je nakreslen ručně a doplněn popisky a fotografiemi již 

existujících prvků nebo celých areálů. Náš návrh má sloužit pouze jako ilustrační 

materiál předkládající představy dětí s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům. 

Součástí návrhu není konstrukční řešení, ani jiné detailní rozpracování. Rozměry a 

proporce jsou zohledněny pouze okrajově. Uspořádání prvků je taktéž pouze orientační 

a jinak libovolně kombinovatelné. Nabízíme zde tedy pohled na tuto tematiku skrze 

dětské představy, které jsou již v souladu s bezpečnostními normámi.  

Z šetření vyplývá, že hlavním tématem našeho projektu je dobrodružství. Návrh 

obsahuje prvky převážně ze dřeva v kombinaci s lany. Kov je použit pouze u prvků jako 

skluzavka či tobogán (dále na drobnější spoje, kování apod.). Celé hřiště je zasazeno do 

přírodního prostředí (například na okraj městského lesoparku). Vzhledem k tomu, že 

návrh slouží pouze jako předloha pro stavbu hřiště, je možné prvky modifikovat. Pokud 

by nebyl například vhodný prostor s vzrostlými stromy, je možné (stromové) prvky 

postavit na vysokých dřevěnych konstrukcích a celý areál doplnit vysazením stromů a 

keřů k dotvoření přírodního prostředí. Z šetření totiž plyne, že děti považují stromy za 

důležité a oblíbené na dětských hřištích.   

Náš návrh obsahuje herní prvky vybrané na základě šetření. Většina herních prvků je 

dobrodružného charakteru navozující pocit rizika, také herní prvky podporující 

kreativitu a dětskou představivost. V návrhu jsou nízké lanové překážky, balanční 

prvky, stezka korunami stromů doplněná o dvě skluzavky, tobogán, domečky a různé 

lanové překážky. Dále pak  vzduchová trampolína, houpačky, lanovka, travnatá plocha s 

dvěma brankami, sloužící jako fotbalové hřiště, ale i prostor pro jiné hry. Jako poslední 

jsme navrhli klidovou zónu s vodou, dřevěnými balančními stupy (lesní stezkou), 

můstky, kameny, stromy a houpacími sítěmi. 
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Obrázek č.1 - půdorysný pohled 
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 1 - Domeček na stromě 

Domečky na stromech jsou snem mnoha dětí 

i dospě lých. Nabízí blízký kontakt 

s přírodou, odpočinek ve stínu a unikátní 

místo pro trávení volného času.  

Tento domeček je součástí celé dobrodružné 

stromové stezky a právě zde se dá vylézt a 

skrze domeček vstoupit na stezku. Domeček 

může sloužit jako skrýš, klidová zóna pro 

odpočinek, či jako prostor ke kooperativním 

hrám. Domeček lze postavit na vzrostlých 

zdravých stromech či dřevěné konstrukci. 

Vhodným materiálem pro konstrukci 

domečků je dřevo.  

Naší inspirací je v tomto případě firma 

UniPark, která nabízí řadu zajímavých a netradičních řešení domečků. Tato firma 

používá neinvazivní způsob kotvení domečku ke stromu a strom by tak neměl být 

poškozen. Firma UniPark samozřejmě dodržuje všechny normy, stavební předpisy a 

vyhlášky. Domeček je tedy bezpečný a splňuje veškeré bezpečnostní požadavky.   
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Obrázek č.2 - domeček na stromě

Obrázek č.3,4,5 - UniPark stromový domeček (unipark.cz)

http://www.unipark.cz
http://www.unipark.cz


2 - Dobrodružná stezka v korunách stromů 

Tato stezka je navržena tak, aby vzbuzovala pocity dobrodružství a rizika, přesto je 

bezpečná a žádná skutečná rizika nehrozí. Stezka je navržena z kombinace materiálů 

dřevo - lana (a kovové spojovací prvky). Lana jsou zde využita na různé překážky 

uvnitř stezky. Celá stezka má celkem 7 stanovišť a je zabezpečena ochranými sítěmi.  

Stanoviště jsou buď jako dřevěné domečky, nebo jen jako dřevěná plošina zabezpečená  

ochrannou sítí. Tato stezka, ale i další podobné, jsou v dnešní době velice moderní, 

atraktivní a vyhledávané. Naše stezka není však pouze o procházení se v korunách 

stromů, ale jsou zde i určité překážky.  

Tunel 

První překážkou na dobrodružné stezce je tunel. 

Tento tunel je z důvodu menší váhy navržen z 

plastu. Pokrývá celou vzdálenost mezi jednotlivými 
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Obrázek č.6 - dobrodružná stezka v korunách stromů

Obrázek č.7 - tunel (unipark.cz)



stanovišti na stromech. Není zde možnost pádu. Pro větší míru dobrodružství by mohl 

být použit plast transparentní, tedy průhledný. Děti by při prolézání viděly vše pod 

sebou a mohly si tak více uvědomovat v jaké výšce se nacházejí. Tunel musí být 

dostatečně veliký, jako vhodný průměr volíme 80 cm. Délka se odvíjí od vzdálenosti 

mezi jednotlivými stromy. Doporučujeme délku maximálně 4 m.  

Díky prolézání či probíhání tunelu dítě pěstuje odvahu, rozvíjí fantazii. Tunel je 

příznivě přijímán do různých dětských her.  

Lanové překážky a průlezky 

V našem návrhu jsme se snažili držet se dobrodružného charakteru. Proto jsme navrhli 

na základnu klasické stromové stezky ještě překážky navíc. Tyto prvky a překážky mají 

podobný charakter jako nízké lanové překážky. Kombinujeme zde hlavně prvky lanové, 

popřípadě části dřevěné. Více do podrobna rozebereme lanové překážky později.  

Tímto nápadem jsme se také nechali inspirovat u firmy UniPark. Na následujících 

fotografiích jsou znázorněné různé varianty již existujících překážek v rámci stezek v 

korunách stromů. 
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Obrázek č.8, 9, 10, 11 - dobrodružné stezky v korunách stromů (unipark.cz)

http://www.unipark.cz
http://www.unipark.cz


Tobogán 

Dě t i řadily skluzavy a tobogány mezi své 

nejoblíbenější prvky. Na základě obrázků jsme tedy 

navrhli tobogán s více zatáčkami, které jsou kolem 

dokola stromu. Nejvhodnějším materiálem pro tento 

tobogán je kov, respektive více kovových dílů 

spojených dohromady. Tobogán začíná skoro v koruně 

stromu, kde je napojen na dřevěný menší domeček. Z 

domečku je okénkem vidět, zda už dítě tobogánem 

vyjelo na konci. Podobné typy tobogánů můžeme vidět 

například v různých obchodních centrech, u restaurací s 

rychlým občerstvením, či vodní tobogány v aquaparcích.  

V návrhu je pod číslem 2 znázorněna kromě 

dobrodružné stezky ještě síť.  

Síť 

Tato síťová konstrukce je navržena mezi dva stromy. 

Je přístupná ze dvou stran. Síť je prvkem určeným 
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Obrázek č.12 - tobogán

Obrázek č.13 - kovový tobogán (unipark.cz)

Obrázek č. 14 - síť

http://www.unipark.cz
http://www.unipark.cz


hlavně ke šplhání. Děti zde zdokonalují svoji obratnost, koordinaci a silové schopnosti. 

Síť je taktéž možno použít jako úkryt 

připomínající stan, pod kterým lze prolézat či 

ho použít k různým druhům her. Například 

jako domeček při hře “na babu”, apod. 

Na trhu je v dnešní době mnoho variant 

síťových konstrukcí.  

3 - Skluzavky 

Součástí dobrodružné stezky v korunách stromů 

jsou i dvě skluzavky. Na základě velké obliby 

skluzavek a tobogánů u dětí mladšího školního 

věku, jsme do našeho projektu zařadili jak 

tobogán, tak i tyto skluzavky. Skluzavky jsou 

navrženy záměrně hned vedle sebe a jsou tvarově 

i délkou totožné. To dětem umožňuje soutěžit v 

rychlosti jízdy. Ze skluzavek, na rozdíl od 

tobogánu, mají děti rozhled. Skluzavky jsou 

celkem dlouhé a začínají ve výšce ze stezky v 

korunách stromů na jedné z přechodových lávek. 

Skluzavky jsou proto vybavené ochrannou sítí. 

Materiál použitý k výrobě skluzavek je kov, 

stejně jako je to u tobogánu.  

Skluzavky obecně přinášejí dětem příjemný zážitek. Samotný sjezd pak přispívá k 

posílení břišních svalů. Skluzavky v dětech podporují smysl pro zodpovědnost a 

dodržování pravidel.  
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Obrázek č.16 - skluzavky

Obrázek č.15 - síťová konstrukce s tobogánem “Sky walk combination” (kompan.com)

http://kompan.com
http://kompan.com


4 - Lanová dráha a houpačky 

Na tomto výřezu jsou: lanová dráha (dále jen lanovka), šestimístná houpačka, houpačka 

“ptačí hnízdo”, hrazdy a soubor nízkých lanových překážek. Pro lepší přehlednost však 

nyní popíšeme pouze lanovku a houpačky. Hrazdy a nízké lanové překážky budou 

popsány samostatně na následujících stránkách. 

Lanovka 

Domníváme se, že lanovka nesmí chybět na žádném dobrodružném hřišti. I z šetření 

vyplynulo, že je mezi dětmi oblíbená. Velice známé jsou lanovky od společnosti 

Tomovy parky s.r.o. Tyto lanovky jsou z akátového a dubového broušeného dřeva, které 

je povrchově upraveno. Lanovka je vyrobena v souladu s normou ČSN EN 1176. 

Obsahuje pojezdový vozík s pryžovým sedákem, žebřík, nakloněnou rampu, cílovou 

stanici a startovací věž s žebřinami. Věková skupina, pro kterou je tento prvek určen je 

od 6 do 15 let. 
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Obrázek č.17 - lanovka, houpačky, nízké lanové překážky, hrazdy



V  našem  návrhu  je  lanovka  v 

jednom  bodě  ukotvena  ke 

stromu,  ale  není  to  nutností. 

Pobyt  na  lanovce  je  pro  děti 

příjemným  zážitkem,  během 

kterého  rozvíjejí  hrubou 

motoriku  a  zlepšují  své 

koordinační  schopnosti , 

rovnováhu i schopnosti silové. U 

lanovek  je  důležité  dbát  na 

bezpečný dojezd.

 
Šestimístná houpačka 

Tento nápad vícemístné houpačky jsme 

objevili u firmy Kompan a dětem se velice 

zalíbil. Tento typ houpačky se objevil na 

několika výkresech. Nás zaujal také a 

použili jsme ho v našem projektu. Navrhli 

jsme houpačku šestimístnou s konstrukcí ze 

dřeva a barevnými dřevěnými sedáky.  

Houpačka je u dětí velice oblíbeným prvkem. 

Houpavý pohyb je něčím velice zvláštní,  

dokáže člověka dostat do stavu, ve kterém 

jakoby vše plynulo. Tento stav je podle 

našeho mínění u dětí velice důležitý. Houpání 

přináší dojem létání vzduchem, což je velice 

příjemný pocit. Dále se při houpání u dětí 

posiluje břišní svalstvo, ale také celkově 

svalstvo trupu, zlepšují se koordinační schopnosti.  
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Obrázek č.18 - lanovka “Vampírka” (tomovyparky.cz)

Obrázek č.19 - šesti-místná houpačka

Obrázek č.20 - houpačka (kompan.com) 

http://kompan.com
http://kompan.com


V tomto případě může být vzrušující houpat se zároveň, všech šest dětí najednou, a 

těsně se potkávat uprostřed. Samozřejmostí je správné konstrukční řešení a rozměry, 

které zamezí případnému nebezpečí srážky.  

Houpačka “ptačí hnízdo” 

Houpačka “ptačí hnízdo” je 

mezi dětmi známá a oblíbená. 

Děti ji znají z různých hřišť. 

Nejvíce se dětem na této 

houpačce líbí, že se na ní vejde 

větší počet lidí (pozn.: “Líbilo 

se mi, že jsem se mohla houpat 

s paní učitelkou.”). Tento typ 

houpačky dnes vyrábí více 

firem, jako příklad zde uvádíme houpačku od firmy Kompan.  

Funkce této houpačky jsou obdobné jako u houpaček klasických, které jsme uváděli 

výše, v rámci popisování šestimístné houpačky.  

5 - Houpací sítě 

Na mnoha dětských výkresech se 

ob jev i l nápad různých var ian t 

houpacích sítí. Pro většinu z nich bylo 

charakteristické zavěšení mezi stromy. 

Děti krelily houpací sítě i vysoko nad 

zemí, někteří až na větev v koruně 

stromu. Z bezpečnostních důvodů jsme 

houpací sítě navrhli v nízké poloze. 

Díky tomu se houpací sítě staly spíše 

místem odpočinku a relaxace. Umístili jsme je i do prostoru poblíž rybníčku a potoku. 
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Obrázek č.21 - houpačka “ptačí hnízdo” (kompan.com)

Obrázek č.22 - houpací sítě

http://kompan.com
http://kompan.com


Celá tato oblast působí klidným dojmem a děti zde mají možnost spatřit a uvědomit si i 

opačnou stránku přírody, krásnou a poklidnou.  

Materiál pro houpací sítě jsme zvolili látkový, ale je možné zvolit si i konstrukci 

síťovou. Látka se nám zdála z pohledu odpočinku pohodlnější.  

6/   Voda a balanční prvky 

Necelých 40 dětí ve svém výtvarném úkolu nakrelilo několik variant vodního prostředí  

a vodních prvků. Voda děti něčím fascinuje. Na jednu stranu je to věc velice uklidňující,  

na druhou stranu vybízející k mnoha aktivitám. Vodní prostředí děti povzbuzuje v jejich 

kreativitě a fantazii.  

V našem návrhu máme jak rybníček, ve kterém se dá koupat, tak zároveň i potůček, 

který lze využít ke stavění hrází, přehrad, hradů a opevnění. Děti podobné činnosti často 

vyhledávají i ve volné přírodě.  
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Obrázek č.23 - vodní prostředí, kameny a balanční dřevěné prvky



V rámci tohoto vodního prostoru jsme zde navrhli balanční prvky. Jedná se o dřevěný 

mostek, nestabilní dřevěnou lávku, sérii dřevěných stupů (v šetření označováno jako 

lesní stezka) a několik větších oblých kamenů.  

Děti mají hry s rovnováhou rády. Tyto činnosti vyhledávají a pak předvádí své úspěchy 

svým kamarádům nebo rodičům. Balanční prvky podporují spolupráci. Díky těmto 

prvkům děti zdokonalují své dovednosti, koordinační schopnosti, obratnost a 

rovnováhu.  

7-18/    Nízké lanové překážky 

A nyní se v našem návrhu dostáváme k sérii nízkých lanových překážek, které tvoří 

podstatnou část našeho návrhu. U dětí se lanové překážky těší veliké oblibě. Na “hřiště 

snů” navrhlo v našem šetření lanové překážky necelých 50 dětí, s tímto počtem se řadí 

tedy k těm nejoblíbenějším. 

Z našeho pohledu jsou tyto prvky nejvhodnějšími z pohledu dobrodružství a podpory 

kreativity, fantazie a tvořivosti. Lanové překážky motivují člověka kreativně hledat 

řešení, spolupracovat a důvěřovat sobě i těm, kteří mu pomáhají. Lanové překážky 

nabízejí pestrou škálu nejrůznějších pohybových dovedností: šplhání, lezení, ručkování, 

skákání (seskakování, vyskakování, přeskakování…). Díky tomu děti rozvíjejí hrubou 

motoriku, podporují silové schopnosti, koordinační schopnosti a rovnováhu. Každý 

úsek je trochu jiný, což podporuje soustředění dítěte a jeho zaujetí. Daná změna přispívá 

i k fyzickému rozvoji.  

Následuje seznam námi použitých lanových překážek doplněný vlastními obrázky. 

Každý prvek je očíslovaný a odpovídá číslu v celkovém půdorysném pohledu hřiště. 

Pořadí prvků jsme zvolili náhodně, proto je možné prvky libovolně nakombinovat. 
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7/    

8/ 
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Obrázek č.24 - hrazdy, nízký vodorovný žebřík, lanová překážka se svislými provazy

Obrázek č.25 - trojúhelníkový žebřík, nestabilní kladina, překážka z drobných klád
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Obrázek č.26 - 1.skupina pěti klasických lanových překážek včetně manévrů a kladiny

Obrázek č.27 - bradla, prvky pro ručkování (kruhy, vysoký vodorovný žebřík), 2 typy 
lanových nestabilních mostků

9/ 13/

10/

11/

12/

14/

17/

15/

16/

18/



19/   Trampolína 

Na dobrodružném “hřišti snů” rozhodně nesmí chybět trampolína. Tu mezi své oblíbené 

prvky řadilo v rámci našeho šetření více než 50 dětí. To ji řadí na druhé místo v 

oblíbenosti prvků u dětí mladšího školního věku. Děti kreslily dva druhy trampolíny, 

klasickou (pružnou s péry a kovovou konstrukcí) a velikou vzduchovou barevnou 

trampolínu. Vzhledem k lehké převaze jsme v našem návrhu použili trampolínu 

vzduchovou. Tento výběr také ovlivnil faktor bezpečnostní a zároveň fakt, že tento typ 

trampolíny umožňuje pobyt většímu početu dětí zároveň.  

Skákání na trampolíně přináší krátkodobý pocit beztíže, odpoutání se od gravitace. Při 

tomto stavu a při silném odrazu podléhá každá buňka v těle stálé výměně mezi napětím 

a uvolněním. Díky tomu dochází ke komplexnímu tréninku celého těla. Trampolína je 

zábavná a zároveň má pozitivní účinky na kardiovaskulární systém. Skákání vede k 

motorickému rozvoji a pomáhá udržet si stabilní hmotnost.  

Te n t o t y p v z d u c h o v é 

trampolíny nabízí v České 

republice společnost Tomovy 

parky s.r.o., a to ve dvou 

variantách (menší 9x8,7m /

v ě t š í 1 6 , 1 x 1 0 m ) . Tu t o 

možnost necháme volně 

otevřenou tak, aby kažný 

mohl volit dle prosotrových 

možností. 

  

20/   Travnaté hřiště a branky 

Posledním úsekem v našem návrhu je travnatý volný prostor, určený pro nejrůznější hry 

(kopaná, vybíjená, “na babu”, “rybičky” a mnoho dalších…). Tato plocha je vybavena 

dvěma brankami.  
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Obrázek č.28 - vzduchová trampolína (tomovyparky.cz)



Mobiliář 

Celý objekt je doplněn mobiliářem pro odpočinek, relaxaci a čistotu (odpadkové koše). 

Komplex je navržen (pokud by nebyl vhodný prostor se stromy) včetně výsadby dřevin, 

stromů a keřů pro zajištění přírodního vymezení a odklonění od vedlejších komunikací. 

Dále pak též k zastínění hlavně v letních měsících. V návrhu tyto doplňkové prvky jako 

lavičky, jiné sezení, odpadkové koše, apod. nejsou zakreslené. Tyto prvky jsou však 

nedílnou součástí všech dětských hřišť.  

Vhodné prvky mobiliáře, které se hodí do přírodního prostředí jsou od společnosti 

Tomovy parky s.r.o. Městský a parkový mobiliář od této společnosti je z akátového 

dřeva a je jedinečným řešením všude tam, kde moderní design ustupuje přírodě nebo se 

s ní snaží jít v souladu.  

Mezi vhodné prvky, které by měl náš projekt obsahovat řadíme: odpadkové koše, 

závěsný infopanel, lavici okolo stromu, trojlavičky, altán, stojan na kola a plot včetně 

branky.
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Obrázek č.29  - mobiliář (tomovyparky.cz) 

http://www.tomovyparky.cz
http://www.tomovyparky.cz


Povrch

Z výsledků našeho šetření vyplývá jako nejoblíbenější povrch tráva či povrch přírodní, 

ale  také  guma  (povrch  syntetický).  Vzhledem  k  přírodně  laděnému  celému  areálu 

bychom  navrhovali  volit  všude  čistě  přírodní  travnatý  povrch.  Přesto  jsme  v  pár 

případech,  jako  dopadovou  plochu  vybrali  monolitický syntetický povrch.  Jedná  se 

pouze o menší plošky. Tento monolitický syntetický povrch jsme navrhli pod výjezdem 

z tobogánu a pod výjezdy ze skluzavek. Volili jsme tak z důvodu bezpečnostního, ale 

také estetického. V blízkém okolí se totiž vyskytuje i barevný plastový tunel ve výšce a 

také barevná vzduchová trampolína. Dalšími barevnými prvky, které by bylo vhodné 

ladit  do  stejné  barvy  k  tunelu  i  plochám ze  syntetického  materiálu  jsou  koncovky 

dřevěných akátových prvků (mobiliář, lanovka a další případně použité prvky), které 

jsou charakteristické pro již několikrát zmiňovanou společnost Tomovy parky s.r.o. 
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V   DISKUZE  
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Výsledkem naší práce jsou zpracované a shrnuté představy dětí o ideálním hřišti. Tyto 

představy jsme použili pro vytvoření návrhu dětského dobrodružného hřiště. Již z názvu 

naší práce vyplývá, že jsme dobrdrodružné ladění hřiště předpokládali. Mnoho autorů 

zmiňuje oblibu dobrodružství u dětí mladšího školního věku. Naše šetření tyto 

domněnky potvrzuje. Dále se shodujeme s Kaplerem (2016), který uvádí, že děti  v 

tomto období vyhledávají zejména aktivní pohyb. Z tohoto důvodu jsou vhodné prvky 

vyžadující  dobrou  koordinaci  a  rovnováhu,  fyzickou  sílu,  rychlost  i  obratnost.  V 

mladším  školním věku  děti  nejvíce  touží  po  dobrodružství  a  zároveň  mají  skvělou 

představivost. Proto by měly být prvky dětského hřiště co nejvíce variabilní, což dětem 

umožní  vytvářet  si  různá  prostředí  podle  svých  představ.  Přílišná  reálnost  prvků 

omezuje fantazii.

Dále je z našeho šetření patrné, že jsou dětské představy podobné současným trendům. 

Mnoho  nápadů  a  herních  prvků  na  dětských  výkresech  již  v  dnešní  době  existuje. 

Můžeme tedy předpokládat, že firmy s těmito dětskými představami pracují. Například 

firma UniPark v nedávné době zrealizovala podboné šetření, během kterého měly děti 

kreslit obrázky jejich vysněného dětského hřiště. Některé obrázky jsme od této firmy 

získali a výsledky se shodují s našimi. Opět je zřejmá obliba dobrodružství a přírodního 

porstředí.  

Společnost inPuncto s.r.o. provedla v roce 2010 průzkum a uvedla, že schopnosti i 

nároky dětí mladšího školního věku rychle narůstají. Vyžadují důmyslnější stimulaci, 

oblíbené jsou různé systémy žebříků, nášlapů a průlezů, což ukázalo i naše šetření. Dále 

z tohoto průzkuu vyplynulo, že nadčasově oblíbeným herním prvkem zůstávají také 

houpačky a eventuelně kolotoče. Zde se s tímto shodujeme pouze částečně. Naše šetření 

potvrzuje oblíbenost houpaček. Kolotoče se objevily pouze na menším počtu výkresů. 

Průzkum této společnosti dále ukázal, že starší děti kolem 11 let (a starší) mají v oblibě 

lezecké stěny, různé lanové sestavy nebo lanovky. Vyhledávají místa, kde se mohou 

scházet a různě posedávat, postávat, prolézat či se za ně zavěsit. Naše šetření ukázalo, 

že lanové sestavy a lanovky dominují i u dětí mladšího školního věku. 

Z historického hlediska se samozřejmě mnohé změnilo a herní prvky jsou modernější a 

důmyslnější. Možnosti výroby jsou větší a dokonalejší. Nicméně se domníváme, že 

určité věci a herní prvky zůstávají stále stejné, nebo alespoň jejich podstata. Například 
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naše šetření ukázalo, že k nejoblíbenějším prvkům patří nízké lanové překážky a různé 

balanční prvky. Toto jsou však prvky, které využíval již Guts-Muts, kterého můžeme 

považovat za průkopníka přirozeného směru v tělesné výchově. Využíval skoky prosté, 

běhy, házení kameny apod. Vytvářel zvláštní konstrukce z dřevěných a provazových 

žebříků, lan, tyčí a šikmých trámů pro cvičení pod širým nebem. Domníváme se tedy, že 

cílem by nemělo být vymýšlet a vyrábět stále nové, zajímavější a atraktivnější prvky, 

které mají pouze zabavovat děti, ale postupně se vracet k opravdové podstatě, 

jednoduchosti a přirozenosti a tu prohlubovat, věnovat se jí.  

Ve výsledcích našeho šetření, jak jsme již zmiňovali, můžeme vidět oblibu 

jednoduchých základních prvků. Dětem se stále líbí jednoduché dovednosti jako lezení, 

šplhání, ručkování a skákání. Podobné poznatky vyplývají i z výzkumu Buzické (2011), 

kde děti vybíraly mezi prvky, které nejraději navštěvují na dětském hřišti. Nejvíce z 

nich vybralo lanovou prolézací soupravu, dále pak lanovku, točidlo, houpačku, 

prolézačku se skluzavkou a domeček. 

Součástí našeho šetření byl i úkol zaměřený na fantazii dětí, ze kterého je patrná obliba 

pocitu létání. Podobným tématem se zabývá zmiňovaný výzkum Buzické (2011) také. 

Děti si měly představit, že mají kouzelnou hůlku a mohou existující hřiště, které 

pravidelně navštěvují, změnit jak chtějí. Nejvíce dětí by chtělo přidat různé prvky jako 

např.: trampolínu, horolezeckou stěnu, houpadlo „vývrtku“, koleje s vláčkem a síťovou 

houpačku. Několik dětí by hřiště nijak nezměnilo a některé postrádají na hřišti bunkr ve 

křoví. 

Na druhou stranu dnešní doba se podle našeho názoru neubírá tím nejlepším směrem. 

Jak jsme již uvedli, domníváme se, že vymýšlet a vyrábět stále nové, zajímavější a 

atraktivnější prvky, které mají pouze zabavovat děti, není řešením. Lidé (včetně dětí i 

jejich rodičů) jsou čím dál více otupělí, což je patrné z běžného pozorování. To se týká 

hlavně lidí ve větších městech, kteří jsou naprosto odtrženi od jakéhokoli kontaktu s 

přírodou. Lidé ve městech již přestali vnímat přírodní řád, který je pro lidský život 

podle našeho mínění velmi důležitý. Již nespatřují takovou krásu v obyčejných věcech. 

Nestačí vyrazit si s rodinou na výlet do přírody, není to zábavné. Domníváme se, že lidé 

potřebují zabavovat. To se ukázalo i na výkresech dětí. Zde se objevovaly opravdové 

extrémy. Několik dětí například nakreslilo strašidelný hrad se spoustou ošklivých 
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prvků , či “brutální tobogány” končící v ohni či nějaké propasti (pozn. přípomínáme, že 

úkolem bylo kreslit “hřiště snů”). Pokládala jsem těmto dětem vždy stejnou otázku: 

“Opravdu se ti to líbí, to by si vážně chtěl/a na svém vysněném hřišti?”. Většina dětí své 

tvrzení změnila. Přiznaly, že by to tak nechtěly. Mnoho výkresů jsme z podobných 

důvodů nemohli použít. Při navrhování dětských hřišť a dobrodružných areálů je tedy 

dobré najít určitou míru.  

Pokud se nad tím opravdu zamyslíme, moderní obrovské zábavní dobrodružné areály, 

postavené v krásném lesním prostředí (například Krkonoše), alespoň u nás nevzbuzují 

příjemný pocit, je to zbytečné. Například v Jánských Lázních byla letos vybudována   

stezka korunami stromů, již třetí v České republice. Podobá se stezce na Lipně a je zde i 

tobogán. Jako jediná však obsahuje i podzemní kořenovou část. To je podle nás v 

rozporu s přírodou. Tento projekt si zástupci Krkonošského národního parku ovšem 

pochvalují z důvodů vidiny většího počtu turistů, tedy více peněz. A to je podle našeho 

mínění největší problém těchto areálů - hlavním záměrem by nemělo být vydělat peníze, 

ale zajistit dětem možnost aktivně trávit volný čas v přírodním prostředí.   

Podle našeho názoru do těchto krásných přírodních míst takovéto obrovské areály 

určené pro zábavu lidí z měst nepatří. Většina lidí v těchto oblastech o nic takového 

nestojí a tyto areály nenavštěvuje. To však firmy a investory nezajímá. Do těchto areálů 

přijíždějí hlavně lidé z velkých měst, kteří sem míří právě za zábavou. Náš projekt je 

proto zamýšlen spíše pro využití k okraji měst, u městských lesoparků tak, aby zde 

mohly děti ze sídlišť trávit svůj volný čas.  

Prožitky z obyčejného dobrodružného hřiště mohou mít děti stejné, ba dokonce větší, 

než z moderního přetechnizovaného areálu. Na dětských výkresech v našem šetření se 

objevovaly převážně různé druhy dobrodružných prvků. I v anketě drtivá většina dala 

přednost dobrodrodružnému prostředí před klidným. Toto můžeme doplnit tvrzením 

Neumana (2002a), který uvádí, že dobrodružná hřiště umožňují prožívat různé 

dobrodružné situace. Děti do těchto situací mohou vstupovat dobrovolně na základě 

vlastní motivace zvládnout a překonat daný úkol. Prvky dobrodružného hřiště by měly k 

těmto situacím vybízet, což koresponduje s výpověďmi dětí v našem šetření v 

rozhovorech. Při pobytu na dobrodružném dětském hřišti mohou děti prožívat nejistotu, 
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napětí a silné emocionální prožitky, často musí překonat určité psychické bariéry či 

spolupracovat s jinými dětmi. Díky tomu si pak více důvěřují. 

V některých případech bylo ovšem velice obtížné zachovat dobrodružný faktor, který 

byl jasně patrný z dětských výkresů, tak, aby vše bylo v souladu s bezpečnostími 

požadavky. Děti ve svých výkresech bezpečnost nezohledňovaly takřka vůbec, ba 

naopak (čím nebezpečnější, tím lepší). Toto z našeho pohledu hodnotíme jako 

nejobtížnější oblast při navrhování. Z výzkumu společnosti inPuncto s.r.o. plyne, že lidé 

upřednostňují bezpečnost a řadí ji na první místo. Zajímavý pohled má však Matějček 

(1986), který tvrdí, že „je nutno dítěti umožnit, aby si získávalo vlastní zkušenosti. A 

nemilé, nepříjemné zkušenosti patří do tohoto inventáře stejně jako všechny ty pozitivní. 

Dítě musí objevovat svět a nebezpečí v něm, aby se jim mohlo samo vyhýbat, a ne aby 

bylo jen trpným vykonavatelem ochranných praktik rodičů. Anebo aby dokonce hrou na 

nebezpečnost provokovalo své úzkostné rodiče, v jejichž vzrušení získává pak jakési 

náhradní uspokojení a vědomí vlády nad nimi! To by bylo pro jeho další vývoj 

nebezpečnější než nějaké to spálení, odřené koleno nebo roztržené kalhoty.“  

Záměrem našeho projektu bylo, co nejvíce vyhovět dětským představám a zohlednit i 

bezpečnost. Dále, jak jsme již zmiňovali, je tento projekt určen hlavně dětem z měst (do 

míst k okreji měst, lesoparků…) tak, aby byl v docházkové vzdálenosti a mohli tak 

aktivně trávit volný čas venku, v hezkém a dobrodružném prostředí. V mnohých 

případech však hřiště není v docházkové vzdálenosti pro celé město a v dnešní době, 

bohužel, není už běžné, aby děti hřiště navštěvovaly samy, nebo šly jen tak ven. 

Doprovod tedy dětem dělají nejčastěji rodiče, ale často také určují, kde a co mají jejich 

ratolesti na hřišti dělat. Hofbauer ve své knize Děti, mládež a volný čas poznamenává, 

že je důležité dětem věnovat dostatek času a také s nimi tento čas „prožít“. Rodiče tak 

mají možnost poskytnout dětem mnoho zajímavých zkušeností a zážitků. Společnou 

aktivitou rodičů s dětmi může být i návštěva hřiště. S tímto souhlasíme pouze částečně. 

Domníváme se, že záměrem rodičů by v tomto případně mělo být hezké společné 

prožití těchto chvil v příjemném prostředí a ne pouze snaha zabavit své děti. Důležité je 

však i volné, dospělými neorganizované, trávení času v přírodě, kdy mají děti prostor 

pro vlastní hry a spontánní poznávání přírody, což potvrzuje Krajhanzl (2014).
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Cílem naší práce bylo zjistit jaké jsou představy dětí mladšího školního věku o ideálním 

dětském hřišti (“hřišti snů”) a toto hřiště následně navrhnout. Zjišťovali jsme, co se 

dětem nejvíce líbí na již existujících hřištích, co by navrhli podle své fantazie, jaké jsou 

jejich oblíbené herní prvky, jaký materiál a povrch by si zvolily. Dále nás zajímalo zda 

dávají přednost dobrodružnému či klidovému prostředí a zda mají raději herní prvky, 

které určují konkrétní činnost nebo naopak ty, které podporují kreativitu a představivost.  

V naší práci byl tedy vytvořen kreativní projekt dětského hřiště zejména pro děti 

mladšího školního věku. Projekt zahrnuje návrh dobrodružného dětského hřiště 

navržený podle dětských představ o ideálním dětském hřišti. Hlavním podnětem celého 

projektu je častá stejnorodost dětských hřišť a nedostatečné zohledňování představ dětí 

při navrhování a stavbách dětských hřišť.  

Vytvoření návrhu předcházelo projektové šetření. Tedy zjištění jaké jsou představy dětí 

o ideálním dětském hřišti, analýza těchto dětských představ, zjištění současných trendů, 

analyzování potřebných dokumentů a zohlednění bezpečnostních standardů. 

Zjišťování dětských představ proběhlo na základní škole ve třech třídách (dvě třetí třídy 

a jedna čtvrtá třída). S dětmi jsme dělali anketu, volné rozhovory a také kreslili tři série 

obrázků jejich “hřiště snů”. V první sérii výkresů se jednalo o již existující hřiště či  

herní prvky. Ve druhé sérii měly děti prostor pro svou fantazii a ve třetí sérii navrhovaly 

“hřiště snů” ve skupinkách na velký formát. Jako hlavní ukazatel dětských představ 

jsme použili první sérii výkresů, která nejvíce a nejlépe znázorňovala dětské představy. 

To jsme dále doplnili i poznatky z druhé série Fantazie, třetí série projektů, anketou a 

rozhovory.  

Celkově nám z analýzy všech dokumentů a výsledků vyplynulo, že děti mladšího 

školního věku mají rády výzvy a dobrodružství, vyhledávají přírodní prostředí, les, kde 

chtějí trávit svůj volný čas. Ukázalo se, že děti si vybírají spíše herní prvky, které 

nevymezují konkrétní činnosti, ale naopak vyžadují kreativitu a představivost. 

Nejčastěji se dětem líbí prvky vyrobené ze dřeva, lan a kovu. Na hřišti snů podle dětí 

nesmí chybět: skluzavka a tobogán, houpačka, lanové překážky a lanovka,  stromy a 

domečky v korunách stromů, trampolíny, balanční prvky, voda a vodní prvky, hrazda,  

lesní stezka, fotbalové hřiště, prvky k ručkování a různé druhy prolézaček. Z tohoto  

!108



vyplývá, že děti mladšího školního věku vyhledávají prvky vyžadující patřičnou míru 

odvahy a prvky rozvýjející jejich koordinační schopnosti, obratnost, rovnováhu i 

schopnosti silové.  

Na základě těchto poznatků jsme vytvořili projektový podklad, ze kterého by mělo být 

patrné, co si děti představují pod pojmem “hřiště snů”. Celkově projekt slouží jako 

inspirace. Tuto inspiraci mohou využít školy, školky a hlavně firmy, které na základě 

naší práce mohou navrhnout a rozvíjet reálné projekty. Tento projekt na prvním místě 

zahrnuje právě dětské představy a zároveň i bezpečnostní normy a současné trendy. 

Dále nabízí soubor různých dobrodružných a sportovních prvků, které podporují 

osobnostní růst dětí, budují vztah k přírodě, poskytují fyzické i psychycké vyžití, 

rozvíjejí kreativitu, motivují k překonávání výzev a poskytují zábavu, napětí i 

odpočinek. Konkrétně návrh obsahuje tyto herní prvky: dobrodružnou stezku ve výšce, 

domečky v koruně stromu, tobogán, tunel, dvě skluzavky, nízké lanové překážky, 

houpačky, síť na šplhání, vzduchovou trampolínu, travnaté hřiště s brankami, hrazdy, 

lanovku, houpací sítě, rybníček s potokem, kameny a balanční prvky. Celý komplex je 

doplněn stromy, keřy a mobiliářem z akátového dřeva.   
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Přílohy 

Příloha 1 - Anketní otázky: 

A. Které prostředí byste si spíše zvolily ? 

 dobrodružné / klidné, odpočinkové 

B. Líbí se vám, pokud je dětské hřiště…? 

 tématické / bez tématu 

C. Na jakém místě byste hřiště postavily? 

 les / město 

D. Jaké prvky dětského hřiště máte raději ? 

 prvky určující konkrétní činnost /  

 variabilní prvky vyžadující kreativitu a představivost 

E. Chtěly byste na svém vysněném dětském hřišti i prvky na cvičení či posilování (různé 

hrazdy, činky, kruhy, speciální posilovací nářadí a náčiní…) ? 

 ano / ne 

F. Jaký povrch (podklad) byste volily při tvorbě dětského hřiště? 

 písek / guma / tráva, přírodní / oblázky / beton 

G. Jaký materiál byste volily při výrobě prvků dětského hřiště? 

 dřevo / lana / kov / plast 

(pozn.: V otázkách G a F byla možnost volby více variant (kombinace). Odpovědi na 

otázky G a F děti zaznamenávaly písemně dle předem stanovených instrukcí na druhou 

stranu  svého obrázku.) 
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Příloha 9 - Ukázky dětských výkresů 
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