






VÍTACÍ STROM

stávající

podsadba trvalek

PŘEDZAHRÁDKA

dlažba

CESTA

odrážedlová cesta

stávající rozšířená

ŠTĚRKOVÝ OSTROV

vyvýšené záhony

sochy zvířat

hmyzí domeček

stávající stromy

s ptačími krmítky

kačírek a trvalky

SCHODIŠTĚ

rampa a nové schody

dle návrhu

Ing. Jan Lipovčan

socha

socha

nový plot

POD STROMY

stávající vzrostlé dominanty

s ptačími budkami

robinsonádní stezka

štěpka

VENKOVNÍ VÝUKA

altán se střechou

4,5 x 4,5m

a tabulí na malování

altán

KUTILOV

přístřešek

solitérní kameny

tvoření

ze zbytkových

materiálů

TORZO STROMU

prolézačka

z kmenu stromu

plocha kolem

kačírek

vchod do školky

PÍSKOVÁ DUNA

písková plocha s herními prvky

houpací síťovka a hnízdo

písek

lezecká stěna

ž

i
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ý
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venkovní

kuchyňka

chýše

VODNÍ HRÁTKY

vodní prvek

dětská pumpa

a korýtka

solitérní kameny

KOPEČEK

mírná terénní

modelace

s fotbal. brankou

z lísky

obklopená lesíkem

HRACÍ KOPEC

pro sáňkování

válení sudů aj.

kopeček

fotbalová

branka

z lísky

lesík

VRBIČKY

vrbové stavby

tunel zakončený vrbovým iglů

TERÉN

herní prvky umístěné v terénní

modelaci: lezecká stěna, skluzavka,

špalkové schody

volná travnatá

plocha pro hry

kačírek

široká skluzavka

vícekmen

vrbový tunel

vrbové
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trvalky

štěpka

trávník

sáňkování

válení sudů

štěpka

kačírek

špalkové

schody

ohniště a špalky

OHNIŠTĚ

venkovní ohniště

a špalky na sedění

MIKÁDO

prolézačka z klád

a kmenů

kačírek

vchod na pozemek

vchod do školky

trvalky

trávník

houpací síťovka

houpací hnízdo

robinsonáda

písek

odrážedlová stezka

dvojpérák

ZELENÁ CLONA

volně rostoucí živý plot

se stromovými dominanty

hmyzí

domeček

ptačí budky

ptačí

krmítko

ptačí

krmítko

ÚKRYTY

venkovní kuchyňka

a chýše se zázemím

zvonkohra

vodní prvek

kámen

kamenný stůl

kámen

kámen

kámen

přívod vody pro vodní prvek

(kombinace vodovodní řad

a studna)

p
ř
í
s
t
ř
e
š
e
k

kámen

t
a
b
u
l
e

vyvýšený záhon

pod schody

bylinky

mikado
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