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Rákosníčkovo hřiště bude! 
 

V roce 2012 firma LIDL představila projekt Rákosníčkova hřiště a v uplynulých dvou letech 
realizovala ve 29 městech v České republice dětská hřiště v celkové hodnotě 43,5 milionu Kč. 
Začátkem jara staví 30. hřiště v Kroměříži a letos plánují postavit dalších dvacet - do konce roku 
2014 tak bude v České republice postaveno celkem padesát hřišť. Jedno z nich bude ve Svitavách! 

Město Svitavy bylo v soutěži o Rákosníčkovo hřiště úspěšné. Přesněji řečeno, úspěšní byli 
obyvatelé města a jejich přátelé, protože soutěž probíhala formou hlasování na webových stránkách, 
pomocí SMS nebo na Facebooku. Hlasovalo se ve čtyřech kategoriích podle velikosti měst. Ziskem 
5 562 hlasů se Svitavy umístily ve své kategorii na 3. místě a s rezervou se dostaly mezi sedm měst 
v kategorii, kde nová hřiště letos vyrostou.  

 
Předpokládanou lokalitou pro umístění hřiště v hodnotě 1,5 mil. Kč je travnatá plocha vedle 

Plechárny u rybníka Rosnička. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Rákosníčkovo hřiště 

 

Rákosníčkovo hřiště má rozměry 14 x 17 m a skládá se z celkem osmi 
herních prvků. Je oploceno a jeho součástí je i mobiliář (pět laviček, odpadkový 
koš a tabule na informační a provozní řád). Bezpečnostní plochou je kačírek a v klidové zóně u 
laviček se nachází mlatová plocha. Hřiště splňuje bezpečnostní požadavky podle příslušných 
platných norem (ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177). 
  

   
 

Hřiště je navrženo švédskou firmou HAGS s více než šedesátiletou tradicí, kterou v České 
republice zastupuje firma HAGS Praha, s.r.o. Tato firma navrhla Rákosníčkovo hřiště s ohledem na 
zdravý rozvoj dětí. Vedle aktivního pohybu podporuje hřiště také správný rozvoj motoriky a v 
neposlední řadě sociální kontakt dětí. HAGS má vlastní vývojové oddělení a spolupracuje i s 
různými vysokými školami, pedagogy, psychology, lékaři, designéry, architekty a samotnými 
uživateli na vývoji nových herních prvků se stále novějšími herními funkcemi. 
 

   
 
Materiály: 
Materiály hřiště jsou velmi kvalitní a odpovídají nejvyšším požadavkům na pevnost, povrchovou 
úpravu a funkci. Herní prvky jsou vysoce odolné proti vandalismu a poškození, jejich životnost je 
mimořádně dlouhá a nároky na údržbu minimální. Pokud dochází k poškození, bývá to většinou 
vlivem hrubého vandalismu. Jako hlavní materiál je použita borovice ze severního Švédska, kde je 
vegetační doba omezena na několik málo měsíců v roce. Každý letorost má 1-2 mm, což má za 
následek vysokou pevnost a tím i kvalitu použitého materiálu. Toto dřevo má i samoimpregnační 
schopnost. Používá se u hracího sortimentu na sloupky, bočnice a podlahy. V několika případech se 
používá i dub (např. okraje pískovišť). Dále je použit vysokotlaký laminát, který je 5 x tvrdší než 
dřevo, je hladký, měkký, odolný vůči vodě, poškrábání a chemikáliím a velice snadno se čistí. Mezi 
další použité materiály patří překližka, kov, hliník a umělá hmota. 
 
Břetislav Vévoda 


