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Vážení členové Rady a Zastupitelstva města Kdyně,  

obracíme se na vás opět s žádostí o projednání následujícího návrhu, týkajícícho se 

zvelebení veřejných prostranství v některých malých obcích a zlepšení možností trávení 

volného času pro místní děti a mládež, resp. celé rodiny. 

Řada herních prvků byla ze strany města Kdyně v některých spádových obcích již 

nainstalována. Vzhledem k tomu, že se již instalované herní prvky těší u obyvatel, 

zejména pak u dětí či rodin s dětmi, velké oblibě, byli zastupitelé za sdružení nezávislých 

kandidátů PRO-Kdyňsko osloveni s prosbou, zda by bylo možné počet herních prvků ve 

vybraných obcích ještě rozšířit.  

Tento projekt, tj. osazení návsí příp. jiných míst v obci herními prvky, by bylo vhodné 

zrealizovat za pomoci Centra společných služeb v rámci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.“ V rámci tohoto projektu 

by bylo jistě možné zapojit větší počet obcí v rámci celého území Dobrovolného 

svazku obcí Kdyňsko, čímž by bylo možné rovněž snížit náklady na jeho realizaci. 

Vyloučené není ani využití některého z řady dotačních titulů, jak na krajské tak 

celostátní úrovni.  

Tento návrh opětovně podáváme také z důvodu slov pana starosty na XVII. zasedání 

Zastupitelstva města Kdyně, kde přislíbil rekonstrukci či výměnu některých stávajících 

herních prvků na území města Kdyně a případnou opravu či rozšíření tohoto vybavení i 

ve spádových obcích města. Je jasné, že možnosti trávení volného času dětí a mládeže ve 

městech se nikdy nemohou zcela vyrovnat možnostem v menších obcích, měli bychom 

se ale v maximální možné míře snažit tyto rozdíly postupně zmenšovat.  

Navrhujeme, aby byly herní prvky instalovány do níže uvedených obcí: 

• obec Hluboká – koupaliště a hřiště TJ Sokol Hluboká 

• obec Dobříkov – náves 

• obec Smržovice - koupaliště  

Zároveň navrhujeme umístění následujících herních prvků (viz níže), které všechny 

splňují podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky), příp. kritéria dalších 

požadovaných norem. Výběr těchto herních prvků vzešel z diskuse zastupitelů PRO-



Kdyňsko se samotnými občany výše uvedených obcí a jedná se pouze o návrh 

možného řešení.  

 

1. Obec Hluboká – areál koupaliště: 

 
Šplhací sestava 404D 

 
 



Workoutová sestava 1 

 
Vahadlová houpačka dvoumístná – celokovová 

 

 

1. Obec Hluboká – hřiště TJ Sokol Hluboká: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolotoč s vnitřními sedáky 



 

2. Obec Dobříkov – náves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahadlová houpačka celokovová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanová pyramida 



 

3. Obec Smržovice – koupaliště: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolotoč s vnitřními sedáky 

Vahadlová houpačka celokovová 



Veškeré výše uvedené herní prvky je možné najít na webových stránkách společnosti 

BONITA Group Service s.r.o., a to za níže uvedené ceny. Opět se jedná pouze o návrh, 

resp. příklad orientačních cen, které se u různých dodavatelů mohou lišit, a to 

rovněž v závislosti na velikosti objednávky – její výši a počtu objednaných 

jednotek.   

 

herní prvek cena bez DPH cena vč. DPH počet kusů cena celkem 

šplhací sestava 404D 25 990 Kč 31 448 Kč 1 31 448 Kč 

workoutová sestava 
1 

14 690 Kč 17 775 Kč 1 17 775 Kč 

vahadlová houpačka 
celokovová 

12 990 Kč 15 718 Kč 3 47 154 Kč 

kolotoč s vnitřními 
sedáky 

29 390 Kč 35 562 Kč 2 71 124 Kč 

lanová pyramida 67 610 Kč 81 808 Kč 1 81 808 Kč 

celkem  249 309 Kč 

Zdroj: www.hriste-bonita.cz 

Žádáme vás tímto o zvážení výše uvedeného návrhu k osazení herních prvků ve výše 

uvedených obcích, včetně možnosti využití Centra společných služeb k realizaci a 

rozšíření celého projektu na členské obce Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko.  

 

 

Za sdružení nezávislých kanidátů PRO-Kdyňsko 

 

 

 

Oskar Hamrus 

 

 Věra Říhová 


