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Detailní popis prvků bude obsahovat 'Plán tvorby, výsadby a údržby zahrady' ve finální dokumentaci.
Ve studii jsou čísla prvků označena šedou barvou.

1 Altán - venkovní učebna ve tvaru 6-úhelníku (32 m2)
- součástí altánu je uzamykatelný záchod (ve V rohu altánu), kuchyňská linka s dřezem a 
další potřebné vybavení (skříňky, stůl, židle…)

- podlaha: dřevěné podlahovky

- délka strany = 3,5 m
- J, JV a JZ strany jsou uzavřené, ostatní tři strany jsou otevřené a slouží jako vchod (po celé 
jejich délce je schod z terasových prken)
- na vrcholu 6 boké střechy je kopule/světlík Ø 1 m
- krytina: falcovaný pozink

2 Broukoviště (logger)
3 Bylinková spirála s jezírkem

4 Divočina 
5 Hmatová stezka

6 Hmyzí kmen
7 Informační cedule s mapou školní přírodní zahrady

8 Kamenná zídka nad pískovou plochou

9 Kompostér dvoukomorový
10 Kutiště ve svahu pro děti
11 Lavička
12 Lavička dvoustranná
13 Louka se sečenými cestičkami 
14 Mikádo
15 Mlhoviště

16 Ohniště s posezením
17 Opora pro popínavou zeleninu
18 Písková plocha ohraničená kulány (14 m2)

- připevněná na 2 akátových kůlech (rozměr cedule 1 x 1 m)

- výška zídky do 40 cm

- proděravěný kámen zapuštěný v trávníku

- naležato odkorněné kulány slouží i jako posezení 
- nastojato odkorněné zapuštěné kulány různé výšky (do 50 cm) slouží i jako balanční 
stezka  

- stavba je postavena na betonových patkách
- podlaha: dřevěné podlahovky

- Ø bs 1 m

- 7 polí (rozměr 1 pole (0,8 x 0,6 m)

- dešťová voda je svedena do retenční nádrže



19 Pobytový trávník
20 Přírodní jezírko s brouzdalištěm (38 m2)

21 Ptačí krmítko

22 Retenční nádrž na dešťovou vodu ze střechy altánu

23 Sklad materiálů pro stavění a lesní hry

24 Skluzavka ve svahu
25 Šplhací lana ve svahu
26 Úkryt pro ježky 
27 Val (jako herní prostor pro děti) 

28 Vchod a vjezd do zahrady
29 Vodní kaskáda 

- nádrž je napojena na vodní kaskádu vedoucí do stavební kruhové vany

 - větvičky, prkna, šišky, mech, kámen, odřezky hranolů...

- materiál z vykopaného jezírka a pískové plochy
- rozměry 5 x 10 m, výška 1,5 m

- soustava 3 dřevěných dubových korýtek napojených na retenční nádrž a ústících do 
stavební kruhové vany, ze které děti nabírají vodu zpět do korýtek

- hloubka brouzdaliště 0 - 50 cm
- koupací část hluboká 1 m
- JZ polovinu jezírka tvoří vodní rostliny

- zavěšené pod okrajem střechy altánu

- kubíková plastová nádrž s vypouštěcím kohoutkem (1 x 1 x 1 m) obložená dřevem a 
umístěná na dřevěném podstavci

30 Vodovodní přípojka
31 Volný zašívací a herní plácek v louce pod třešní
32 Volný zašívací a odpočinkový plácek s broukovištěm v louce pod lípou 
33 Vrbový altán s tunelem

34 Výběh pro slepice s kurníkem

35 Zeleninové vysoké záhony 

36 Zpevněná plocha k altánu

- součástí korýtek je dřevěný mlýnek, meandry, stavidlo aj.

- Ø altánu 2,5 m; délka tunelu 3 m

- rozměry 2 x 4 m

- mlatová cesta s neviditelným obrubníkem z recyklavaného plastu

- 4 ks (výška 30 cm, šířka 70 cm, délka 200 cm) 
- cestička mezi záhony je široká 60 cm a zapuštěná 30 cm pod úroveň terénu 
- zvenku jsou na pohled záhony tedy vysoké 30 cm, po vstupu mezi ně pak mají výšku 60 cm

stavební kruhové vany, ze které děti nabírají vodu zpět do korýtek


