
Děti v obci



Úvod

Jaké jsou naše vzpomínky z 
dětství? Co nás v dětství
nejvíc zajímalo, bavilo, co v 
nás zanechalo nejhlubší
stopy?

Při plánování prostor pro 
děti zkusme sami nejdřív 
zavzpomínat, potom 
promluvme s dětmi – o tom, 
co je baví, co potřebují, co 
jim chybí…

Teprve pak se (nejlépe přímo 
s dětmi) pusťme do 
vymýšlení.



Dříve – a dnes

Děti se tolik nezměnily. Pokud jim to umožníme, hrají si – stejně
jako dřív – hodiny a hodiny venku…

Jaké bylo vyrůstat na vesnici před padesáti, sto lety, jaké je to dnes?



Co děti stále potřebují, je místo pro hry – takovým místem dříve byla celá vesnice i její okolí. 

Ploch pro volnou hru nyní ubývá. Nárokují si je stavby a auta. 
Místa často ztrácejí přehlednost a bezpečnost, zahrady se uzavírají vysokými ploty. 



Kde všude si lze hrát a jak trávit volný čas

Náves, pole, rybník, les.
Nebo silnice, parkoviště, hřiště vymezené plotem.

Někdy se chtějí setkávat, chtějí být dohromady a vidět, co se kde 
děje, jindy se zase vydat do neznáma, a zažít něco sami. 
Potřebují tedy vhodné, různorodé prostory pro volný pohyb a hru, 

místa, kde mohou používat a rozvíjet svou zručnost a  fantazii. 



To, v čem děti vyrůstají, v nich zůstane na celý život.
Stojí za to naučit děti vnímat okolí, rozlišovat krásné, zajímavé nebo ošklivé. 

Nejsou to jen místa určená na hraní, ale celé prostředí obce a její okolí. V místech, která jsou 
bohatá na historii, tradice a kulturu se lépe vytváří i přínosné prostředí pro děti.

Jak působí okolní prostředí



Vztah k místu – učení, práce

Děti se venku samy učí víc, než my jsme schopni jim 
zprostředkovat přes televize a počítače.
V přírodě se učí svou přímou zkušeností, a podle toho, co 
zrovna potřebují.



Nejmenší děti objevují svět 
napodobováním dospělých – musí mít 
příležitost být s „velkými“ venku, a to 
jim stačí pro jejich rozvoj i zábavu. 

U větších dětí je  zapotřebí více 
podnětů, zajímavější program, a 
důležitější důvody „ být venku“. K tomu 
mohou – kromě školky a  školy – sloužit 
zájmové kroužky (zaměřené na 
výtvarnou tvorbu, historii, 
přírodovědu…), nebo společná práce s 
dospělými ve veřejném prostoru obce.



Užít si hru venku

Venku se dá být kdykoliv – i když mrzne nebo prší, vždycky 
může být důvod jít ven.



Děti tráví hodně času na místech, kde bychom to nečekali – na 
cestách, čekáním na zastávkách,  nebo zdánlivě bezcílným 
pohybem po návsi.

I na těchto běžných místech je potřeba, aby pro ně bylo 
dostatečně podnětné a zajímavé prostředí.

Pro obec je výhodné mít dobře utvářené veřejné prostory a 
prostranství, které vyhovují všem obyvatelům, spíš než místa 
určená jen dětem. Pokud je potřebujeme, je možné se inspirovat 
jinde…



Klasická hřiště

Hřiště pro děti

Několik průlezek, kolotoč a skluzavka…alespoň to najdeme skoro v každé
obci. Určitě je to vždy místo, kam se dá chvíli poslat děti, nebo cíl cesty s 
nejmenšími. 

Běžné herní prvky jsou unifikované, typizované, a nepodněcují příliš ke hře. 
Pokud je používáme, je lépe ještě něco přidat. Něco, co děti skutečně baví. 



Tematická hřiště

Hřiště jako hrad nebo zámek,  indiánské, pravěké nebo pohádkové hřiště, lanové , lesní nebo kamenné…
Hřiště může být podobné těžebním věžím, nebo jen tajemná lesní stezka s postavou vodníka v rybníku.  
V návaznosti na místo můžeme prostor určený pro hru dětí zaplnit různými stavbami, příběhy, 
postavami. 



Přírodní hřiště

Takzvaná přírodní hřiště jsou návratem k 
přirozenému využívání přírodních prvků, 
umožňující volnou hru a  přirozený rozvoj 
dětí podle jejich vývojových fází.  Děti si tu 
podle svých potřeb, dovedností a fantazie 
mohou hrát různými způsoby, vždy jinak…



TERÉN A MÍSTO

Prvky dětských hřišť

Základem je pochopení místa a potřeb dětí. 

Najít dobré místo pro hraní, propojit ho s okolím.

Využít  a dotvořit stávající terén.



DŘEVO

Neocenitelné, mnohotvárné. Jako různě
opracované použitelné například pro:
- průlezky, skluzavky, lavičky, 
-můstky, houpačky, kladiny
- kmeny na lezení a prolézání, špalky
- kuličkové dráhy, korýtka na vodu
- staré pařezy a kmeny, nechané pro pozorování
hmyzu
- plůtky, ptačí budky, domečky pro hmyz



KÁMEN,  PÍSEK, ZEM

Kameny  slouží jako základní stavební
prvek pro stupně, schody, zídky a cesty. 
Pro hry mohou být ve formě oblázků či 
balvanů,  tvarovány do korýtek, 
skluzavek.

S pískem, zemí, štěrkem a oblázky děti s oblibou 
staví za sucha i s vodou. Výborné materiály pro 
hloubení jam a cestiček, tvarování kopců a hradů, 
přesýpání, mísení.



VODA

Voda v jakékoliv podobě oživí herní prostor snad nejvíc ze všech 
prvků. 
Možnost vodu přelévat, nabírat, cákat kolem sebe, čerpat a 
vypouštět je lákavá pro děti jakéhokoliv věku. V kombinaci s 
pískem a zemí umožňuje nové a nové hry.



OHEŇ, VÍTR, ZVUK

Méně běžné prvky pro současná hřiště.

Oheň je symbolický a očistný prvek, častý při tradičních 
oslavách a svátcích, pomáhá sdružovat a sbližovat. Děti 
fascinuje a baví.  

Vítr přináší oživení prostoru  pohybem větví, vlajek, 
draků, zavěšených na stromech, stožárech.

Zvuk – venkovní hudební nástroje – xylofony, dřeva, 
zvony na stromech, zvukovody. Naslouchání přirozeným 
zvukům a tichu. 



ROSTLINY

Hřiště má být zahradou, která se díky rostlinám 
proměňuje po celý rok.
V zeleni lze lézt a schovávat se, stavět si skrýše, 
sbírat květy a plody, pozorovat rostliny a 
zvířata. 

Z vrb lze stavět altány, plůtky, týpí, bludiště
nebo houštiny. 

Kde je dobrá péče, můžeme s dětmi pěstovat na 
společných záhonech užitkové, vonné nebo 
léčivé rostliny. 



NETRADIČNÍ PRVKY NA HRANÍ

ameny, dřeva, objekty, sochy…

živí a ozvláštní místo.

nejlépe, když se dá na ně lézt!



Pro portál Cesty venkova zpracovala
Ing. Zuzana Štemberová, zahradní architektka.

Fotodokumentace: vlastní archiv autorky, fotograf Petr 
Vopelák, rodinné archivy rodiny Šimkových, 

Hlavničkových

Více se dozvíte na portálu Cesty venkova,  www.cestyvenkova.cz, v sekci Děti v obci a Přírodní
hřiště.

Výsek projektu přírodní zahrady mateřské školy


