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Úvod 

Projektová dokumentace ve formě zjednodušené technické zprávy byla vypracována jako 

příloha ţádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, 

Prioritní osy 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti 

podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací, v rámci LXV. 

výzvy Ministerstva ţivotního prostředí ČR vyhlášené prostřednictvím Státního fondu 

ţivotního prostředí ČR. 

Vzhledem k charakteru projektu nebude vyţadována projektová dokumentace v souladu s 

poţadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích 

právních předpisů. Proto byla připravena projektová dokumentace vč. poloţkového rozpočtu, 

a to v takovém stupni přípravy, která umoţní posouzení opatření a posouzení moţnosti 

poskytnutí podpory na jeho realizaci. Tato projektová dokumentace bude slouţit pro vlastní 

přípravu ţádosti o dotaci z OPŢP. Cílem projektu obce Vidče je úprava zahrady Mateřské 

školy Vidče, okres Vsetín, která bude provedena v přírodním stylu. 
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1 Základní informace o projektu 

Obec Vidče (ZUJ 545198) se nachází v okrese Vsetín, v severní části Zlínského kraje 

patřícího do regionu soudrţnosti Střední Morava. Rozkládá se na ploše cca 1 179 ha a ţije 

zde 1 708 obyvatel (údaje dle MV ČR k 1. 1. 2015). Obec Vidče je součástí Místní akční 

skupiny Roţnovsko (dále jen MAS), jenţ vznikla v roce 2006 a spojuje 14 obcí a měst 

spadajících do území MAS Roţnovsko. 

Předkládaný projekt se vztahuje k Mateřské škole Vidče (dále jen MŠ), nacházející se v obci 

Vidče. Mateřská škola Vidče má č.p. 460, PSČ 756 53 Vidče, vedením školy je pověřena 

ředitelka MŠ Hana Crhová. Budova MŠ se nachází na parcele č. 656 v k.ú. Vidče, zahrada při 

MŠ je na parcele č. 1099/1 v k.ú. Vidče. 

Cílem projektu je přeměna venkovního prostředí školního zařízení MŠ Vidče na „přírodní 

učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou i hrací zónou. 

Základním aspektem přeměny v zahradu v přírodním stylu budou nové herní prvky vyrobené 

z přírodních materiálů, především dřeva a kamene. Záměrem projektu je vytvořit místo 

pro setkávání, pohybové aktivity a vzdělávání dětí předškolního věku, podpořit 

jejich zvídavost, fantazii a tvořivost, motoriku i estetické cítění, podpořit vznik 

a prohlubování vztahu dětí k přírodě, pobytu venku a tedy i zdravému ţivotnímu stylu. Dojde 

k zásadnímu prohloubení environmentální výuky a dalšímu rozpracování programu EVVO 

v MŠ Vidče v návaznosti na vyuţití nových herních prvků a vybavení zahrady, 

coţ významným způsobem rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí 

o přírodu. 

 

2 Specifikace místa realizace 

Zahrada Mateřské školy ve Vidči se rozkládá na ploše o celkové výměře 3 802 m
2
, v rámci 

tohoto projektu je řešena jen polovina zahrady, plocha o výměře cca 1 901 m
2
. V současné 

době je však plně vyuţívána pouze část zahrady z jedné strany budovy školy, která byla před 

nedávnem revitalizována a vybavena herními prvky. Tento projekt se zaměřuje na druhou část 

zahrady obklopující budovu MŠ z druhé strany, kde se nacházejí prvky jiţ zastaralé, anebo 

nevyhovující. Tato část zahrady je vybavena herními prvky, jejichţ kompletní seznam je 

zařazen v bodě 2.1 tohoto dokumentu. Během celého roku na zahradě probíhá převáţná část 

výuky a pobytu dětí v MŠ Vidče. Zahrada je navštěvována za kaţdého počasí, s výjimkou 
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velmi deštivých nebo na příklad mrazivých dní. Návrh na vybudování "přírodní učebny" 

směřuje k rozšíření moţností vyuţití zahrady. Vzniknou zde nové moţnosti pro vyţití dětí 

(nové herní prvky) a také vznikne nový shromaţďovací prostor (okolo ohniště), kde budou 

děti moct společně sedět a debatovat a sledovat krásy přírody, a při společných akcích s rodiči 

také opékat. 

Jak je patrné z fotografií zařazených v bodě 2.2 této technické zprávy, potenciál zahrady 

dosud není plně vyuţíván, a to z důvodu nedostatečné vybavenosti. Tato větší část zahrady je 

z uvedeného důvodu pouţívána jen daleko méně. Níţe je uveden seznam prvků, které se nyní 

v této části zahrady nacházejí. 

Snaha o přeměnu zahrady je patrná také ze strany rodičů, kteří v předešlých letech projevili 

svou snahu a vlastnoručně s učitelkami školky pro děti vybudovali hmatových chodník 

s bylinkovou spirálou a tůňkou, dále jarní zahrádku a skalku s okrasnými keři a vrbový tunel. 

To vše bylo na náklad rodičů a školky. Toto byl první krok, který se učitelky a rodiče začali 

snaţit, aby zahrada byla v souladu se školním EVVO programem. Zeleň na zahradě je tedy jiţ 

zasazena, je třeba zahradu doplnit o další herní prvky tak, aby působila komplexním dojmem 

„učebny v přírodním stylu“. Fotografie zeleně realizované na náklad školky a rodičů jsou 

v bodě 2.2. 

Z celkového pohledu zahrada působí nejednotným a neuspořádaným dojmem, herní prvky 

jsou zastaralé a neodpovídají potřebám školy z hlediska environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. Rozšířením vyuţitelné plochy i o dosud nevybavenou část zahrady 

děti získají odpovídající prostředí na hraní a učení, které bude plné podnětů rozvíjejících 

jejich znalosti, dovednosti a především podporujících blízký vztah k přírodě a jejich okolí. 

 

2.1 Stávající vybavení zahrady MŠ Vidče 

Herní prvky a vybavení zahrady MŠ: 

- dřevěná věţ se skluzavkou – bude odstraněna (je porušená, rozpadá se) 

- ţelezná konstrukce na zavěšení houpaček – bude odstraněno 

- dřevěný visutý houpací mostek – bude ponechán 

- dřevěné pískoviště 2 x – bude ponecháno 

- dřevěná horolezecká stěna – bude ponechána 

- dřevěný zahradní domeček – bude ponechán 

- dřevěné autíčko a letadlo – bude ponecháno 



  

číslo strany 7 

Místní akční skupina Roţnovsko   

 

- prostor na opékání – ohniště + špalky na sezení – návrh nového řešení 

- dřevěné ptačí budky – budou ponechány 

Zeleň: 

 bylinková mátová spirála s hmatovým chodníčkem – bude ponecháno 

 jarní zahrádka – bude ponecháno 

 okrasné keře a rostliny ve skalce a záhonech – bude ponecháno 

 vrbový tunel – bude ponecháno 

 tůje podél plotu ze dvou stran – bude ponecháno 

 1 ovocný strom – bude ponechán 

 12 jehličnatých stromků – bude ponecháno 

 4 keře – bude ponecháno 

 2 kompostovací nádoby – budou ponechány 

Zpevněné části zahrady: 

 chodník okolo budovy MŠ Vidče 

 chodník spojující obě zahrady MŠ Vidče 

 betonové hřiště slouţící k závodům na koloběţkách a jiným míčovým hrám, hřiště je 

ze dvou stran obrosteno jehličnatými stromy 

Vodní prvky: 

- Malá tůňka u mátové spirály 

Současné umístění prvků, které budou demontovány, je zakresleno v příloze č. 1 na konci 

tohoto dokumentu. Současné umístění prvků, které budou ponechány, je zakresleno v příloze 

č. 2 na konci tohoto dokumentu. 
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2.2 Fotodokumentace současného stavu a vybavenosti zahrady MŠ Vidče 

Nevyuţitý prostor zahrady Věţ se skluzavkou – Porušený, bude demontován 

(Nevyuţitý prostor zahrady)  

Hmatový chodníček s mátovou spirálou a tůňkou 

(vysázeno učiteli a rodiči) 

Pískoviště + výsadba rostlin učiteli a rodiči 

Jarní zahrádka a další skalničky a rostliny 

(vysázeno učiteli a rodiči) 
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Tunel z vrbového proutí  

(vysázeno učiteli a rodiči) 

 

Dřevěný visutý mostek – bude ponechán 

Ţelezná konstrukce na houpačky –  

bude demontována 

Ohniště – návrh nového řešení 

 

 

 

 

 

 

 

Horolezecká stěna – bude ponechána 

 

 

 

 

 

 

Zahradní domeček – bude ponechán 
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3 Výběr prvků a jejich rozvržení 

Ředitelka MŠ Vidče vybrala ve spolupráci s pedagogickým sborem i s přihlédnutím 

k návrhům rodičů a představ dětí celkem 13 nových druhů prvků, jejichţ umístění do prostor 

zahrady MŠ Vidče povede k vytvoření uceleného hracího a vzdělávacího celku pro děti 

této školy a podpoře jejich environmentálního vzdělávání. Všechny zvolené prvky jsou svým 

zpracováním a pouţitými materiály blízké přírodě a budou tak rozvíjet povědomí 

dětí v environmentální oblasti. Před osazením nových herních prvků budou odstraněny 

vyznačené staré objekty a celý terén bude zrekultivován, vyrovnán a upraven.  

 

Zahrada mateřské školy by měla být vybavena následujícími prvky a vysázena vybranými 

druhy zeleně: 

1) Kreslící tabule – 2 ks 

2) Lavička kolem stromu – 3 ks 

3) Sestava Loď – 1 ks 

4) Koš na streetball – 2 ks 

5) Lanová lezecká stěna – 1 ks 

6) Dvojhoupadlo koník – 1 ks 

7) Pruţinové houpadlo koník – 3 ks 

8) Závěsná dvojhoupačka – 1 ks 

9) Kladina na pruţinách – 1 ks 

10) Opičí dráha – 1 ks 

11) Laboratoř – 1 ks 

12) Ohniště – 1 ks 

13) Ovocné stromy – 2 ks 

Ortofotomapa pozemku Mateřské školy Vidče se zakresleným rozmístěním vybraných 

herních prvků a zeleně je zaznamenána v příloze č. 3 tohoto dokumentu. 

 

4 Technická specifikace vybraných prvků 

Zahrada MŠ je pro děti velmi důleţitá z mnoha hledisek. Je to místo, kde mohou naplňovat 

svou potřebu pohybu bezpečným a kreativním způsobem. Zároveň se zde učí vytvářet sociální 

vazby s ostatními dětmi a začleňovat se do kolektivu. Hlavním aspektem přírodě blízké 
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zahrady je zabezpečení přímého kontaktu dětí s přírodou, coţ jim umoţní vlastními proţitky, 

poznáváním vlastními smysly a bádáním seznámit se s přírodními materiály, rostlinami, 

zvířaty, ale i ročními obdobími a souvisejícími změnami podob přírody. Hřiště by dětem 

mělo umoţňovat jak aktivní odpočinek, tak rozvoj dovedností. Vyuţívány jsou především 

prvky rozvíjející motorickou a balanční stránku a obohacující představivost dětí. Vyţadovány 

jsou prvky z akátového dřeva, které je pouţíváno pro svou kvalitu a odolnost vůči 

povětrnostním podmínkám. Na části herních prvků, kde nelze z technologických důvodů 

pouţít akát, se pouţije materiál dub. Všechny vybrané herní prvky budou vyvedeny v 

přírodních barvách, bez pouţití pro přírodu nepřirozených barev. Následující specifikace je 

nastíněním zamýšlené podoby herních prvků zahrady v přírodním stylu. 

 

4.1 Kreslící tabule 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – podpora kreativity, fantazie, zručnosti 

 materiál akát 

 vodovzdorná překliţka tloušťka cca 1,6 cm, nerezová tyčovina 

 rozměr kreslící plochy – cca 125 x 125 cm 

 počet dětí vyuţívající herní prvek - 1 a více (věková kategorie od 1 roku) 

 dopadová plocha 0 m
2 

– trávník 

 

Příklad moţného řešení: 
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4.2 Lavička kolem stromu 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – odpočinková zóna, prostor na hraní a výuku 

 materiál akát, dub 

 lavička kotvena do terénu 

 rozměr cca 2 m průměr 

 počet dětí vyuţívající herní prvek - 1 a více (věková kategorie od 1 roku) 

 dopadová plocha 0 m
2 

- trávník 

Příklad moţného řešení:  

 

4.3 Sestava Loď 

 Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – rozvoj obratnosti, šikovnosti, zábava 

 materiál akát, dub, některé části nerez, lano s ocelovou vloţkou 

 herní sestava se skládá z přídi a zádi (dvě věţe – tzn. dvě kajuty) a je propojena 

středovými prvky 

 cca 6 ks šplhacích sítí vedoucích z různých částí herní sestavy umoţňující šplhání 

na kajuty a jiné části lodi 

 2 ks nerezových skluzavek 

 2 ks lezeckých stěn s úchyty 

 kormidlo, dalekohled 

 počet cvičících dětí – 1 a více (věková kategorie od 3 let) 

 rozměry cca 860 x 465 x 390 cm 

 dopadová plocha cca 60 m
2 

- kačírek 
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Příklad moţného řešení: 

 

4.4 Koš na streetball 

 Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – přesnost, šikovnost, zábava 

 materiál akát, dub, obroučka kov 

 kotvený do terénu v betonové patce 

 výška obroučky cca 250 cm u jednoho koše, cca 150 cm u druhého koše 

 počet cvičících dětí - 1 a více (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha 0 m
2 

– trávník a povrch hřiště 

Příklad moţného řešení: 
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4.5 Lanová lezecká stěna 

 Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – obratnost, rovnováha, zábava 

 materiál lano s ocelovou vloţkou, sloupky z dřeva akátu 

 výška cca 1,36 m 

 max. výška pádu 0,5 m 

 lano tloušťky 18 mm 

 počet sloupků cca 6 ks, celkem 5 různých variací částí lezecké stěny 

 počet cvičících dětí - 1 a více (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 18 m
2 

- trávník 

Příklad moţného řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  Dvojhoupadlo koník 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření - rozvoj kreativity, obratnosti, zábava 

 materiál akát, dub 

 tvar dvoumístného houpadla jsou dva koníci kotvený do pevného terénu v 

betonové patce 

 rozměr cca 90 x 130 x 25 cm 

 počet cvičících dětí – 2 děti (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 11 m
2
 - trávník 
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Příklad moţného řešení: 

 

4.7 Pružinové houpadlo koník 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření - rozvoj kreativity, obratnosti, zábava 

 materiál akát, dub 

 tvar houpadla je koník kotvený do pevného terénu v betonové patce 

 rozměr cca 85 x 55 x 25 cm 

 počet cvičících dětí - 1 dítě (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 6,5 m
2
 - trávník 

 

Příklady moţného řešení: 
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4.8 Závěsná dvoujhoupačka 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – rozvoj rovnováhy, zábava 

 dva klasické sedáky zavěšené na řetězech 

 materiál akát, řetěz 

 rozměr – šířka cca 300 cm, výška cca 250 cm 

 počet cvičících dětí – 1 aţ 2 děti současně (věková kategorie od 3 let) 

 povolená výška pádu - 1,5 m 

 dopadová plocha cca 22 m
2
 – kačírek 

 

Příklady moţného řešení:  

 

 

4.9 Kladina na pružinách 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření - podpora obratnosti, šikovnosti, rovnováha, zábava 

 materiál akát 

 kladina na 2 kovových pruţinách 

 kladina pevně zakotvena do terénu v betonových patkách 

 rozměr - délka cca 200 – 300 cm 

 počet cvičících dětí - 1 a více dětí (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 24 m
2
 - trávník 
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Příklad moţného řešení: 

 

 

4.10 Opičí dráha 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – podpora obratnosti, šikovnosti, rovnováha, zábava 

 materiál akátová kulatina a ocel 

 přirozeně zakřivené kůly s nášlapy, pevně kotvené do terénu v betonových patkách 

 délka jednoho kůlu je cca 130 aţ 170 cm 

 počet kůlů tvořící dráhu – 10 ks 

 počet cvičících dětí - 1 a více dětí (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 12 m
2 

- trávník 

Příklady moţného řešení: 
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4.11 Laboratoř 

Základní specifikace herního prvku:  

 zaměření - nauka o přírodních materiálech, bádání, poznávání, kreativita 

 materiál dřevo, nerez, pokud moţno u prvku pouţít přírodních barev 

 rozměry 2,1 x ,9 x 1,1 m (d x š x v) 

 počet cvičících dětí - 1 a více dětí (věková kategorie od 3 let) 

 dopadová plocha cca 15 m
2 

– trávník, písek 

Příklad moţného řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.12 Ohniště 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření – netradiční prostor pro posezení, meditační chvilky, odpočinek, výuku, 

poznávání přírody, opékání a další aktivity 

 materiál posezení přírodní dřevo, ohniště a zídky kámen např. pískovec 

 bude pouţita technologie suché kamenné zdi 

 jedná se o půlkruhové posezení kolem ohniště tvořené z kamenné zídky, vrchní 

sedací povrch je ze dřeva, součástí záměru je i kamenné ohniště 

 průměr ohniště cca 0,5 m a vyhloubeno cca do 15 cm, obloţeno kameny po 

obvodu 

  průměr půlkruhového posezení cca 3-4 m, kamenné zídky budou opatřeny 

dřevěnými sedáky (cca 6,9 m
2
), z modřínových fošen tl. 4 cm, šířka 35 cm, 

povrchová úprava nezávadnými přípravky, desky budou spojeny pomocí latí 4/4 

cm, kotvené šrouby 



  

číslo strany 19 

Místní akční skupina Roţnovsko   

 

 předpokládají se dvě úrovně sezení nad sebou, první zídka ve výšce cca 50 cm, 

druhá zídka ve výšce cca 100 cm, celkem cca 5,6 m
3
 kamenů na zídku, zaloţeno 

v hloubce 30-35 cm ve štěrkopísku 

 za zadní stěnou zídky vznikne terénní val, který bude zatravněn 

 počet dětí vyuţívající prvek - 1 a více dětí (věková kategorie od 1 roku) 

 dopadová plocha cca 0 m
2
 

Příklady moţného řešení: 

 

4.13 Ovocné stromy 

Základní specifikace herního prvku: 

 zaměření - členění terénu, zastínění, zábava a poznávání 

 materiál - stromky zakrslé jabloně 

 při výsadbě budou pouţity přírodní hnojiva a kompost 

Příklady moţného řešení: 

 



  

 

Příloha č. 1 

Ortofotomapa pozemku MŠ Vidče se zakreslením demontovaných herních prvků a vybavení zahrady: 

 

Legenda: 

1. Věţ se skluzavkou 

2. Ţelezná konstrukce na 

zavěšení houpaček 

 



  

 

Příloha č. 2 

Ortofotomapa pozemku MŠ Vidče se zakreslením herních prvků, vybavení zahrady a zeleně, které budou ponechány: 

 

 

Legenda: 

1) Horolezecká stěna 

2) Pískoviště menší 

3) Záhon se skalničkami 

4) Pískoviště větší 

5) Visutý houpací mostek 

6) Hmatový chodníček 

s mátovou spirálou a tůňkou 

7) Zahradní domeček 

8) Jarní zahrádka, skalničky 

a další výsadba 

9) Dřevěné autíčko a letadlo 

10) Vrbový tunel 

 



  

 

Legenda: 

1) Kreslící tabule 

2) Lavička kolem stromu 

3) Sestava Loď 

4) Koš na streetball 

5) Lanová lezecká stěna 

6) Dvojhoupadlo koník 

7) Pruţinové houpadlo koník 

8) Závěsná dvoujhoupačka 

9) Kladina na pruţinách 

10) Opičí dráha 

11) Laboratoř 

12) Ohniště 

13) Ovocný strom - jabloň 

Příloha č. 3 

Ortofotomapa pozemku MŠ Vidče s rozmístěním nových vybraných herních prvků v přírodním stylu: 

 


