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Text k prezentaci variant
Park na Obilním trhu v Brně je velmi využívaný pobytový městský prostor, který slouží jako
spádová rekreační plocha.
Dispozice parku byla založena jako pravidelná osově souměrná trasováním
cest,
uspořádáním travnatých ploch i vegetace.
Součástí parku je i oplocené dětské hřiště pro nejmenší děti. Plocha současného hřiště není
kapacitně odpovídající hře dětí více věkových kategorií. Slouží a měla by sloužit i do
budoucna pouze nejmenším dětem.
Na základě požadavku ÚMČ Brno – střed byly zpracovány dvě možné varianty rozšíření
hřiště, aby si zde mohly hrát i děti cca od 4 do 10 let na herních objektech a plochách,
které umožní více pohybu, než stávající oplocená plocha.
Návrh rozšíření herní plochy zasahuje do severní části parkové plochy. Navrženým
rozšířením nebude dotčena stávající dřevinná vegetace v parku.
Pro obě varianty je společný návrh umístění pítka v malé dlážděné ploše. Pítko bude
doplněno ještě napáječkou pro psy a drobná zvířata. V obou variantách se také počítá
s realizací čtvercové neoplocené herní plochy se síťovým herním prvkem výšky 3m .
Varianta A má navíc ještě ve středové části posunutou zadní stranu stávající linie oplocení
směrem do hřiště tak, aby za oplocenou plochou pro nejmenší vznikla ještě samostatná
herní plocha s lanovkou v bezpečné vzdálenosti od plotu i podzemních tras inženýrských sítí.
Posun plotu si vyžádá ještě lehkou úpravu polohy stávajícího malého kolotoče v hřišti a
posun lavic u zadního plotu.
Varianta B zachovává stávající oplocení a za severní linií hřiště je navržena volná herní
plocha s grafickou barevnou úpravou, umožňující různé využití / skákací panák, měření
délky skoků a hodů, hra Škatule hejbejte se atd, dle fantazie dětí a rodičů. /
Nové herní povrchy jsou navrženy z polyuretanu, bezpečné pro hru a s dlouhou trvanlivostí,
bezproblémové při čištění a údržbě.
Současně je počítáno s opravou mlatových povrchů cest kolem herních ploch.
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