
11 Dopravní hřiště pro nejmenší 
 
Navrhovatel: Lenka Bírešová  
 
Odůvodnění: Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí je kapacitně velmi naplněno. Chodí sem 
rodiny s dětmi a děti jezdí na kárách nebo kolech. Malé děti na odrážedlech nebo trojkolkách 
zde nemají šanci si bezpečně zajezdit. Proto navrhuji plastový povrch s nakreslenými 
křižovatkami a vybranými dopravními značkami, aby měli děti možnost se v mladším věku 
seznámit s dopravními situacemi. Tento povrch je vyroben z odolného plastu a dá se také 
použít jako povrch pro jízdu na kolečkových bruslích, skateboardu nebo trickových 
koloběžkách. Také se dá rozložit na kusy (1x1m) a použít na jakémkoli rovném povrchu. Jako 
lektor Besipu zde můžu dělat pro veřejnost besedy a výuku pro děti v jejich volném čase. 
 
Popis: Mobilní hřiště je složeno z komunikace (šíře 1m), na nichž je vyznačeno vodorovné 
dopravní značení (šíře 5cm), ukončení okrajů lištou, rozměr 17 x 10 m. 
Materiál: kvalitní vysokohustotný polyethylen. Komunikace šedé, vodorovné dopravní 
značení bílé. Barvy a stabilizátory jsou používány od německého dodavatele. 
Dopravní značky: plastové 330×330 mm + podstavec se sloupkem (čtvercová gumová 
základna) 
Varianty rozložení  
č.1 je velké dopravní hřiště, které se vleze i do tělocvičny Domečku a může na něm probíhat 
během zimních měsíců výuka dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ z Valašského Meziříčí. 
č.2 je menší dopravní hřiště, které lze postavit na zahradě MŠ a udělat výuku pro děti přímo v 
jejich školce. 
č.3 je nejmenší varianta, která lze sestavit z původního velkého hřiště a tu můžeme vzít na 
jakoukoli akci Města a zpestřit tím naši (SVČ) nabídku atrakcí. 
Mobilní dopravní hřiště s křižovatkami bude doplněno o volnou zónu (celoplastová plocha) 
pro jízdu v kruhu pro začínající kolečkové bruslaře, skateboardisty, koloběžkáře a další… 
Celková velikost hřiště bude cca 17×30 m (dopravní hřiště + volná zóna pro brusle) 
 
Dopoledne by sloužilo dopravní hřiště k výuce MŠ, která nemá tolik prostoru na DDH (mohou 
jen pátky) a v odpoledních hodinách by hřiště bylo otevřeno široké veřejnosti. Přes letní 
prázdniny bude probíhat celodenní provoz pro veřejnost. Přidáme také lavičky a stoly, 
abychom získali odpočinkovou zónu. 
 
Pro koho bude návrh přínosný: Hřiště bude přínosné dětem, které se učí jezdit na 
odrážedlech, kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích apod. Předpokládám předškolní a 
mladší školní věk. 
 
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH -  378 110,- Kč 
Mobilní dopravní hřiště = 337 110,- Kč 
Lavičky + stoly 4 x 9 000,- = 36 000,- Kč 
Odpadkový koš 2 x 2500,- = 5 000,- Kč 
 
Místo realizace projektu: venkovní hřiště u SVČ Domeček, Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí 
 


