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1. Identifikační údaje 
- Název akce: PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ ŽEŠOV  
- Místo realizace: Katastrální území: Prostějov, Žešov 

    pozemek - parcela číslo 71, parcela katastru nemovitostí 
    

-Zadavatel:  
Mateřská škola Prostějov,  
ul. Šárka 4a 

796 01 Prostějov, 
IČO: 47922435 
Číslo účtu: 9583950227/0100  

 

Odloučené pracoviště MŠ Žešov 

Žešov 81, 796 01 Prostějov 
 

-Zpracovatel: 

Ing. Eva Stoklásková Hegerová,  
IČ : 6287349 91 

-Projektant: Ing. Eva Stoklásková Hegerová; Bc. Aneta Hegerová 

 

-Vstupní poklady: 
Terénní průzkum 

Vlastní fotodokumentace 

Kastastrální mapa 

Informace od investora 

Požadavky investora  
Geodetické zaměření pozemku 

 

 

2. Charakteristika území  
Řešené území se nachází v areálu pracoviště MŠ Žešov na parcele č. 71 a 81 katastrálního území obce 

Žešov, patřící k městu Prostějov.  

Jedná se převážně o travnatou plochu s několika zastaralými prvky – dřevěné ptačí budky na zdi, 
koutek s travinami jako biotop. Prostor je ohraničený cihlovou zdí a plotem. V současné době působí 
zahrada poněkud nepřívětivě.  
Uprostřed zahrady jsou dva herní prvky, jeden je se skluzavkou. Dále se na zahradě nachází vyvýšené 
záhony, domek na nářadí, rákosové bludiště, bylinkový záhon a dendrofon.  
Přístup na pozemek je od ulice na parcelu č. 71. 
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Momentálně zahrada pozbývá prvků, které by zvyšovali biodiverzitu lokality a mohly se tak rozvíjet 
poznávací schopnosti dětí a jejich vztah k přírodě.  
 

3. Cíl projektu  
Cílem projektu je revitalizace školní zahrady u MŠ Žešov tak, aby lépe rozvíjela smyslové vnímání, 
pohybové schopnosti, a především vztah k přírodě u dětí. Celková kompozice a navržené prvky mají 
zlepšit pocit při pobytu na zahradě. Důraz se klade především na sepětí s přírodou a na venkovní 
výuku. Interaktivní prvky napomohou dětem s poznáváním ptactva, stop zvěře a se zlepšením 
smyslového vnímání.  
 

4. Návrh řešení 
 

Navrhované environmentální  prvky: 
 

1) Květnatá louka  

 

Jedná se vhodnou kombinaci trvalek, letniček a travin tak, aby bylo docíleno dojmu pohledu na 
rozkvetlý luční porost. Jelikož se jedná o prost podél budovy, musí být brán zřetel na nedostatek 
vláhy. Přesný osazovací plán je přílohou projektové dokumentace. Předpoklad je směs šalvějí, 
třapatek, letniček z výsevu a různých druhů trav a cibulovin. Plocha: 16 x 1,2 m 

 

 
 

 

Specifikace provedení: 
 

- umístění v terénu dle osazovacího plánu. Velikost plochy: cca 23 m2 

- nutná zahradnická příprava půdy 

- vytvoření pěstebního záhonu prostých od plevelů – mechanicky odstranit stávající porost, 
doplnění pěstebního substrátu. 

- Bude založena výsadbou trvalek a travin 

- Letničky pro získání květnatého efektu budou dosévány nebo dosazovány každoročně 

 

 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Tato široká druhová rozmanitost zajišťuje velice efektní barevnou podívanou na rozkvetlou louku a 
krmící se motýly, které mohou děti pozorovat. Díky své rozmanitosti a dlouhodobému kvetení nese 
hned několik předností, mezi které patří významná estetická hodnota, podpora rostlinné  
a živočišné diverzity a zabránění půdní eroze. 
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2) Ovocný strom – ovocná stěna 

 

Druh ovocného stromu: Hrušeň obecná (Pyrus communis)  3 ks 

 

Ilustrativní obrázky: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V řešeném prostoru zahrady je požadavek na optické odstínění a ekologického využití místa podél 
stěny sousedního domu. Nabízí se způsob pěstování ovoce v ovocné stěně. Na tomto prvku si děti 
uvědomí a zvyknou, že i na malém prostoru lze pěstovat kvalitní ovoce. Na základě tohoto druhu 

pěstování, lze zorganizovat besedu se zkušeným ovocnářem. Nabízí se tedy i mezigenerační setkávání 
(děti – senioři)  
 

Specifikace provedení: 
 

- Délka 13 m 

- Dřevěné konstrukce – kůly a konstrukce pro vybudování pěstební drátěnky, 
- Odstup mezi stojinami 3-4m 

- Mezi stojinami je nataženy pěstební dráty s odstupy mezi sebou max. 30 cm 

 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Ovocné stromy se v průběhu roku mění. Od pupenů, listů, květy, plody, opadávání listí a přezimování. 
Děti mohou tyto změny na vlastní oči den co den pozorovat, vnímat změny. Zároveň mohou samy  
o stromy pečovat (sběr plodů, hrabání listí atd.). Odměnou jim bude ovoce z vlastní zahrady. Děti 
budou změny stromu pozorovat po celý rok, budou provádět údržbu okolo stromu. Za kvalitní péči 
přichází odměna v podobě sklizně a tu je nutné zpracovat. 
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3) Kompostér  2 ks 

 

Expozici tvoří dřevěný tříkomorový panel upravený a připravený k okamžitému založení kompostu.  
Specifikace provedení: 
 

Rozměry :  1x1x0, 8 m 

Dřevěné desky  8 -10 cm, mezery : 1-2 cm, 

poj. materiál: vruty  
Použité dřevo : dub, akát, čelní manipulovatelná stěna bude 

zhotovena ze smrku – kvůli hmotnosti materiálu 

 

 

Přínos v rámci EVVO:  

  

Kompostér bude sloužit ke kompostování zeleného odpadu ze školní zahrady a kompost bude 
využíván pro hnojení rostlin pěstovaných na zahradě ve vyvýšených záhonech (stávající prvek). Děti 
budou mít tak možnost podílet se na údržbě školní zahrady, recyklaci zeleného odpadu, sledování 
tlení a využívání kompostu. 
 

 

4) Smyslové tabule – interaktivní prvky 4 ks 

 

Metodická pomůcka pro rozvoj smyslového vnímání. Na zdi v zadní části zahrady jsou výklenky, do 
kterých se umístí 4 dřevěné konstrukce. 
 

Specifikace provedení: 
 

 

Č.1-  hmat  - „Hmatové sáčky“ 

 

Dřevěná konstrukce se stříškou, a plnými stěnami – 

velikost viz nákres. V přední, pohledové straně, 
která je zhotovená z dřevěných desek jsou kruhové 
otvory o průměru 15 cm, k jejichž okrajům jsou 
přichyceny sáčky z přírodního materiálu. Do těchto 
sáčků vkládá pedagog předměty, různé materiály, 
přírodniny k poznávání a určování pomocí hmatu. 
 

 

 

 

 

 

Č. 2 -  hmat –  „Stromy podle hmatu“ 

 

Dřevěná konstrukce se stříškou – rozměry viz nákres. 
Konstrukce má plné dřevěné boční stěny. 
V horní – stropní – jsou úchyty, které poslouží 
k zavěšení dřevěných polen z různých druhů stromů, 
sloužící k určování a poznávání stromů pomocí zraku  

a hmatu. 
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Č. 3 – Zrak, paměť - „Pexeso z přírody“ 

 

 

Rozměry: (š) 114 cm × (v) 230 cm  

- Na venkovním tripexesu je 24 otočných tabulek 
o velikosti 10 × 10 cm.  

- Děti hledají vždy trojici obrázků, které spolu souvisí. 
Např. u varianty se stromy je to habitus, list a plod. 

- Lze zaměnit i za motivy lesní zvěře (samec, samice, 
mládě).  

- Na spodní části konstrukce je počítadlo. 

- Materiál: masivní smrkový hranol. Střecha 
je dřevěná. 

 

Č. 4 – Hmat, zrak, myšlení  – „Labyrint“  

Rozměry se stříškou: (š) 120 cm × (v) 154 cm  

- Kdo nebo co ke komu patří, musí děti vědět, než pustí 
prst do bludiště. 

- Bludiště se mění díky 40 destičkám na kovových 
háčcích.  

- K prvku patří tedy 5 sad tabulek po 8 destičkách. 
- SADY: samec/mládě, zvíře/pobytová stopa, list/plod, 

stopa/zvíře, živočich/potrava (vyberou si paní učitelky 
před realizací) 

- Rozměry konstrukce jsou přizpůsobené dětem 
předškolního věku. 

 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Tato expozice je trvalým a estetickým učebním doplňkem školní zahrady využívána pro rozvoj 
smyslového vnímání především hmatu a zraku, určování názvů a vlastností různých přírodnin a jejich 
vyhledávání v okolní přírodě, ale i jako relaxační a masážní pomůcka. 

 

5) Dřevěný informační panel -  2 ks 

     

Jedná se o dvě výukové tabule ke stávající expozici 10 betonových odlitků stop zvířat. Každá tabule 
obsahuje 5 obrázků zvířat (prase divoké, srna, liška, zajíc, veverka) a (pes, kočka, ježek, bažant, kuna) 

v provedení samce, samice, mláděte, potom stopy zvířat a místo jejich výskytu. 

 

Specifikace provedení: 
 

Dřevěný stojan tabule bude vyrobený dle nákresu z přírodní kulatiny o minimálním průměru 10 cm 
a opatřen sedlovou střechou z hoblovaných desek s impregnací proti hnilobě, s transparentním 
nátěrem.  
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Rozměry se stříškou: (š) 120 cm × (v) 180 cm 

Materiál: dřevo, voděodolná překližka  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Děti mohou nově přiřazovat jednotlivé stopy ke zvířátkům, rozpoznávat jednotlivé stopy zvířat  
pro případ, že se s nimi setkají v přírodě. Dále mohou na obrázcích určovat samce, samici a mládě, 
pohybově je ztvárňovat a také výtvarně zpracovávat, hrát námětové hry, jak se chovat v lese a jak o 

zvířata pečovat např. v zimě. S naučnou tabulí bude tato expozice trvalým a estetickým učebním 
doplňkem školní zahrady. 
 

 

 

6 )  Sety zahradního a pokusného náčiní  
 Zahradní kolečka, lopaty, rýče, hrábě, srpy, nůžky na keře a byliny, pinzety, lupy  
 

 

7) Biotopový prvek – alpinium  5 ks 

 

Alpinia navazují na květnatou louku. Jedná se o prostor, kde je dešťový stín, tedy není možné zde nic 
pěstovat, ale pro založení alpinií zcela dobře poslouží. Hlavním cílem je úprava a výsadba, která 
napodobuje přirozené skalní nebo horské kompozice. Kameny mají v alpinu dvojí účel, a to estetický 
a funkční. Vhodným výběrem a uložením kamenů vytváříme harmonický doplněk pěstovaných 
rostlin. 5ks alpinií bude od sebe odlišeno různými druhy skalniček, různými druhy kamenů. Výsadba 
bude provedena dle osazovacího plánu. 
 

Rostlinná skladba a rozdílné osázení 5 ks alpinií 
Č. 1 – jarní alpinium  

Rozměry : 8m2 

Kámen : štěrkodrť, kamenivo různé frakce, žula 

Nosná skalnička –Adonis amurensis  

Jedná se o jednu z prvních rostlin kvetoucích již v předjaří. V zahradě je výrazným       
zdrojem pylu a nektaru pro přezimující hmyz a zdroj potravy včelstvu při prvních 
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jarních proletech .Toto alpinium si děti dotvoří ve spolupráci s rodiči. Klade se zde 

důraz na participaci – tedy děti donesou  z domu např. jarní cibuloviny, a s paní 
učitelkou si alpinium dosází. ( botanické tulipány, krokusy) 

Č.2  - pozdně jarní alpinium  

Rozměry : 8 m2 

Materilá: štěrkodrť, kamenivo různé frakce prosté humusových částic, droba moravská 

Nosná trvalka :  Eremus bungeei   
- vysoká žlutě kvetoucí trvalka, lákající hmyz, obzvláště čmeláky 

- děti si dosází ve spolupráci s rodiči a paní učitelkou o dvouletky – macešky a sedmikrásky 

Č. 3 -   časně letní aplpiniu 

Nosná  trvalka : Alyssum saxatile 

Rozměry :  8 m2 

Materilál : štěrkodrť, kamenivo různé frakce, vyšší obsah písku – 40 %, pískovec 

- nízká kobercovitá trvalka kvetoucí výrazně žlutě, snášející sucho a lákající hmyz 

- návrh na participaci rodičů a děti : pozorování ještěrek  a hmyz 

- navržená trvalky má vysokou rozrůstavost není vhodné již další trvalky doasazovat 
 

Č.4 –  letní alpinium 

Nosná trvalka : Aquilegia caerulea 

Rozměry: 8 m2 

Materiál : štěrkodrť, kamenivo různé frakce, vyšší procento frakce  0 -32 (až 50 %), žula 

- Letní trvalka rostoucí ve volné přírodě, evokující hlubší pozorování díky svému velmi 
zajímavému tvaru květenství 

- Toto alpinium si mohou dosázet různými druhy floxů 

Č.5 –  podzimní alpinium 

Nosná trvalka   Aster alpinus  

Materiál: štěrkodrť, kamenivo různé frakce, frakce 0-32 zastoupena v 30%  

- Děti si mohou alpinium dosázet různými druhy trav, které vytvoří ještě další tajemnou 
atmosféru i v zimním období.  

  

 

 

Stávající, neupravený a  nevyužívaný prostor  
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Návrh řešení – dle přiloženého osazovacího plánu 

 

 

 

 

Specifikace provedení: 
Postup zhotovení:  

- odstranění současného porostu  

- terénní úpravy – odstranění zarostlé kamenné dlažba, provedení odkopání stávajícího podloží, 
stavební suti do hloubky min 20 cm 

- podloží: kamenivo frakce 0-32 v mocnosti 30 cm 

- různé frakce lomového kamene 20 až 50 cm usazené do podloží  
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Ilustrační obrázky pro řešení participace rodičů a dětí 
Možnosti dosadeb cibulovin  - č. 1 

 
 

 

 

Návrh použitelného druhu lomového kamene – alpinium č.2 

Skalničky –  alpinium č. 3 

navrhované floxy pro dosadbu – přinesou rodiče, děti, paní učitelka, děti osází 

 
 

Stálezelené rostliny –  alpinium č. 4 

Po odkvětu Aqulegií, mohou zdobit skalku i v zimě 
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Valouny – alpinium č.5 

Valouny doplněné okrasnými travinami, popř. dřevěnými samorosty, které poskytují útočiště 
možným návštěvníkům (živočichům) a současně vytváří estetickou hodnotu 

 

 
 

 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Děti zde mohou pozorovat různé druhy teplomilných a suchovzdorných rostlin. Dalším přínosem je 
možnost pozorování ještěrek, hadů a dalších živočichů, kteří se vyskytují v podmínkách kamenitých 
biotopů. 
 

 

8) Interaktivní prvek - makety ptáků 5 ks a pítko 1 ks  
 

Ke stávající expozici ptačích budek se nainstalují makety ptáků (sova, špaček, rehek, sýkora, 
vlaštovka), aby bylo zřejmé, jaký pták hnízdí v dané budce. Jedná se o 5 dřevěných maket ptáků 
v životní velikosti.  
Součástí expozice je pítko pro ptáky. Do pítka bude vloženo několik větších kamenů, aby menším 
pěvcům nehrozilo utopení. Voda se bude doplňovat každý den. 
 

 

Specifikace provedení: 
 

Dřevěné makety ptáků 

- vyřezaná dřevěná maketa ptáka v životní velikosti, 
- ve 2 D provedení 
- materiál : lakovaný modřínový hranol, voděodolná překližka, povětrnostním podmínkám 

odolná grafika  
 

 

- modřínový podstavec 

- Maketa je oddělitelná od podstavce. Na podstavci je uveden český název ptáka. 
- Na zadní straně makety je latinský název ptáka, jeho skutečná velikost a QR kód, který 

s pomocí  stažené aplikace umožní přehrát jeho hlas. 
- Úkolem je přiřadit maketu ptáka ke správnému podstavci. 
- Velikost maket 20 - 40 cm. 
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- DRUHY   Sova pálená         Rehek domácí                  Špaček obecný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sýkorka koňadra  Vlaštovka obecná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění na stěně v zahradě: 

 

Dřevěné  podstavce  s odnímatelnou maketou ptáků budou uchyceny nerezovými kotvami vhodnými 
do cihlového zdiva.  Makety se nainstalují nad stávající budky – viz. obrázek níže. 
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Specifikace provedení: 
 

Pítko 

 

- Materiál : kamenicky ručně opracovaný žulový kámen 

- Osazení v terénu : Není potřeba žádné kotvení vzhledem k navrhované velikosti bude 
předpoklad zajištění bezpečnosti  vlivem  dostatečné váhy pítka  a tedy znemožnění posunu a 
manipulace. 

- Voda se bude vyměňovat doléváním čisté. 
 

Ilustrační  obrázky: 
 

 

 
 

Přínos v rámci EVVO:  

 

Děti mohou porovnávat barevnost a velikost ptáků, sledovat různé ptáky u pítka a doplňovat jim 
čerstvou vodu. Děti si mohou u pítka střídat službu, která bude pítko sledovat a každý den vodu doplní 
a pítko dle potřeby vyčistí. Učí poznávat ptáky navštěvující pítko v zahradě MŠ a chápat důležitost 
péče o naše opeřence.  
 

 

9) Keře 

 

 
Jedná se o výsadbu kvetoucích keřů lákajících motýly – převážně se jedná o komuli, ořechoplodec, 

ořechokřídlec, levandule, trvalky – viz projekt výsadby – osazovací plán 

 

Specifikace provedení: 
 

- velikost plochy: 33 m2 

- nutná zahradnická příprava půdy – odplevelení, prokypření 
- mulčováno pískem a jemným štěrkem 
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Přínos v rámci EVVO:  

 

K pozorování motýlů, čmeláků a včel. Děti tak získají informace o různých druzích létajícího 
hmyzu. Zahrada vede děti ke kladnému vztahu k živé přírodě. Dále tyto velkokvěté keře mohou 
rozvíjet barevné, prostorové a tvarové vnímání dětí.  
 

 

5. Konstrukční a materiálové řešení 
 

Jedná se o dřevěné prvky a konstrukce – v návrhu zvažujeme modřín, dub, akát (pokud se některé 
prvky nedodávají v uvedeném materiálu lze přistoupit k dřevu smrkovému nebo borovému). Dřevěné 
prvky budou chráněny impregnací proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu (viz popis 

jednotlivých prvků).  
 

 

6. Výsadba a technologie zakládání sadových úprav v zahradě 

 
Výsadba a technologie zakládání sadovnických úprav 

Veškeré výsadbové práce budou provedeny v souladu s normou SN 83 9021 Technologie 

vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9011 Technologie 

vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou včetně zálivky a stavu převzetí budou provedeny 

v souladu s výše uvedenými sadovnickými normami. 
Výsadba stromů 

Stromy je nutné vysadit do vyhloubených jam o rozsahu 1,5 násobku kořenového balu 

a ukotveny třemi kůly spojených příčkami. Stromy budou uchyceny úvazky a namulčovány tříděnou 
mulčovací kůrou v mocnosti 12 cm. Je nutná povýsadbová zálivka. 
 

Výsadba skupinových keřů 

Kontejnerované keře vysadit do jamek. Veškeré záhony keřů včetně liniových výsadeb 

budou namulčovány mučem o výšce min12 cm po slehnutí. Je nutná povýsadbová zálivka. 
 

 

Výsadba trvalek a okrasných trav 

Výsadba do připravených odplevelených a prokypřených záhonů. Rostlinný materiál 
bude kontejnerovaný v odpovídající kvalitě. 
Je nutná povýsadbová zálivka a pravidelná zálivka první tři týdny po založení, dále jen při 
dlouhodobém suchu. 
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Povýsadbová péče  se sestává z pravidelného odplevelení min.2x ročně. Nutný je každoroční 
sestřih trvalek v předjaří (březen) na výšku cca 3 cm od zemi a odvoz posečené hmoty. 
 

Založení trávníku 

Travnatá plocha bude obnovena osetím a následným zapravením osiva na urovnaném 

terénu. Výsev je nutné uválcovat a zalít. Založení trávníku bude provedeno v souladu 

s normou ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání. Pro výsev bude použita travní směs parková. 

 

7. Seznam rostlin 

 
Číslo Vědecký název rostliny Národní název rostliny Počet  

1 Pyrus communis 3 hrušeň obecná (vzpřímeně rozložitý vzrůst) 3 

2 Buddleia alternifolia komule střídavolistá 1 

3 Buddleia davidii komule Davidova 9 

4 Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec clandonský 5 

5 Adonis amurensis hlaváček amurský 26 

6 Achillea clavenae řebříček 43 

7 Allium tuberosa česnek 58 

8 Althaea rosea proskurník 4 

9 Alyssum saxatile 'Citrinum' tařice skalní 53 

10 Anemone blanda sasanka půvabná 30 

11 Aquilegia caerulea orlíček 38 

12 Aster alpinus 'Weisse Schone' hvězdnice alpská 37 

13 Calamagrostis x acutiflora třtina 4 

14 Carex gracilis ostřice 32 

15 Crocus krokus 36 

16 Eremurus bungei liliochvostec 28 

17 Lavandula angustifolia levandule lékařská 58 

18 Miscanthus sacchariflorus ozdobnice 9 

19 Miscanthus sinensis ozdobnice čínská 4 

20 Rudbeckia purpurea třapatka 37 

21 Salvia nemorosa šalvěj 87 

 

8. Přílohy – 3D pohledy 
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