Referátník MMHK/213948/2019/06, 19-11-14 – bod 19/7/6
Při zodpovězení otázky možného navýšení počtu herních prvků na „dětském hřišti u ZŠ Masarykova“
je potřebné vycházet ze základní funkce plochy, na které se stávající herní prvky nachází. Stávající
herní plocha je součástí plochy veřejné zeleně a funkce hřiště má pro plochu zeleně doplňkový
význam. OHA prověřil prostorové možnosti pro rozšíření plošek s herními prvky se závěrem, že
doplnění prvků je možné za určitých podmínek:
-

-

-

nové prvky budou soustředěny v plochách navazujících na dopadovou plochu stávajícího
prvku tak, aby bylo možné dopadové plochy sjednotit do uceleného tvaru kompozičně
vhodného a velikostně únosného v celkovém půdorysu plochy; výběrem prvků lze ovlivnit
nároky na velikost dopadové plochy, která by neměla působit v prostoru parčíku dominantně
nové prvky budou typově stejné nebo obdobné jako stávající prvek (nejlépe výběr z nabídky
od stejného výrobce); výběr prvků – koordinace TS, OHA, KMS
v souvislosti s prostorovým uspořádáním bude nutné počítat s reorganizací prostoru
v návaznosti na stávající dominantní prvek (přesun stávajících drobných pružinových prvků a
laviček do jiných pozic v rámci plochy)
při návrhu možných úprav, kde plocha s dětským hřištěm je součástí východní poloviny
poměrně malého celku, je potřebné řešit efektivitu úpravy s ohledem na celek a jeho celkový
stav. Plocha zeleně je v podstatě rozdělená na východní polovinu s dětským hřištěm a
západní polovinu s pomníkem obětem 2.světové války (+ zastávkou MHD). Stávající stav
plochy tvořící okolí pomníku potřebuje úpravy k dosažení důstojnější formy prostranství,
zejména navrhnout vhodnou kulisu/optický předěl mezi pomníkem a plochou hřiště (nové
sestavy keřů), úpravu plochy bezprostředně kolem paty pomníku. Pro celkové řešení bude
vhodné poměr ploch upravit ve prospěch části s hřištěm posunem chodníku více na západ
(viz. náčrt). Je potřebné rozvrhnout úpravy této plochy jako celku, a přitom doplnit do území i
herní prvky.

Povrchy v okolí pomníku jsou neuspořádané, nekvalitní, netvoří důstojný rámec; za pomníkem chybí sjednocená pohledová kulisa tvořící předěl mezi
herní a pietní částí plochy
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