DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 5.12.2016
Aktualizace koncepce dětských hřišť v Uherském Hradišti

Důvod předložení:
Důvodem zpracování Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti byly
především podněty ze strany občanů, kteří upozorňovali na špatný stav většiny hřišť nacházejících se
na území města Uherské Hradiště i na absenci moderních herních prvků (lanové pyramidy a věže,
lezecké stěny apod.), které by vesměs dřevěná hřiště zatraktivnila.
Rovněž po zmapování stavu dětských hřišť a sportovišť pracovníky odboru SMM (po přechodu této
agendy na odbor SMM) i po obhlídce hřišť s revizním technikem bylo zjištěno, že je většina z nich ve
špatném stavu, dřevo na některých prvcích je ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit popř. je nutno
vyměnit celé herní prvky.
Základní fakta:
V prosinci roku 2015 byla vypsána VZMR na „Aktualizaci koncepce a rozvoje dětských hřišť a
sportovišť v Uherském Hradišti“. Nabídku dodali tři uchazeči (osloveni byli čtyři) a na základě nejnižší
nabídkové ceny byl pro zpracování vybrán Ing. arch. Karel Bařinka, Trnkova 146, 628 00 Brno, se
kterým byla následně sepsána smlouva.
V průběhu roku 2016 zpracovatel zmapoval jednotlivá hřiště a sportoviště ve městě i v místních
částech a ve spolupráci s odborem SMM zpracoval koncepci, se kterou byli v říjnu 2016 seznámeni
členové místních komisí (zápis z projednání je součástí koncepce i materiálu). Nyní je tedy
zpracovaný materiál předkládán ke schválení do orgánů města.
Předmětná koncepce zahrnuje zmapování současného stavu dětských hřišť, dětských koutků a
sportovišť ve městě Uherské Hradiště (byl proveden terénní průzkum, zaznamenán jejich počet i
rozmístění, docházková vzdálenost, přehled dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť). Na
jednotlivá hřiště byly rovněž vytvořeny pasportizační listy, které zahrnují celkový stav hřiště, jeho
povrch, věkovou skupinu navštěvující předmětné hřiště, foto hřiště a výčet herních prvků a mobiliáře.
Dále koncepce zahrnuje návrh optimalizace a revitalizace sítě dětských hřišť, dětských koutků a
sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice a Jarošov,
konkrétní doporučení včetně prezentace konkrétních herních prvků, časový a finanční přehled
zajištění realizace koncepce v letech 2017 – 2027. Při zpracování byly využity poznatky z terénu,
sociodemografické charakteristiky města s ohledem na předpokládaný vývoj, aktuální trendy a
inspirativní podněty z jiných měst.
Rovněž byl mezi obyvateli jednotlivých místních částí proveden dotazníkový průzkum, jehož výsledky
jsou taktéž součástí koncepce. Dotazníky byly rozdány v množství cca 1 000 ks, vráceno jich bylo
celkem 296.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Předmětný záměr byl projednán na poradě vedení města.
Dne 22.11.2016 projednala Aktualizaci koncepce dětských hřišť v Uherském Hradišti Rada města
Uherské Hradiště a doporučila její znění ZM ke schválení.

Zpracovala:
Bc. Zuzana Kočí
Odbor SMM
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