
  
Název akce:  

 

„Modernizace a rozšíření vybavení dětského 
dopravního hřiště v Litovli“  
 

 
Popis akce:  
 

                    

 

 
Záměrem projektu bylo rozšířit a modernizovat vybavení 
dětského dopravního hřiště, které již bylo zastaralé a 
nedostačovalo potřebám svých návštěvníků. Jízdní kola a 
veškeré vybavení na dopravním hřišti jsou denně v provozu, 
jejich opotřebení je proto značné. Před realizací projektu byl 
zaznamenán zvýšený počet technických závad na stávajícím 
vybavení, což vyvolovalo nutnost oprav, které byly mnohdy 
opakované a neefektivní. Pokud navíc došlo k vyřazení kol 
z provozu, zbylá kola nedostačovala potřebám výuky, děti se 
musely ve výuce střídat, což v konečném důsledku snížilo její 
efektivitu. Zastaralé vybavení navíc nebylo bezpečné, protože 
z důvodu značného opotřebení hrozilo riziko poruchy, resp. 
nehody návštěvníků hřiště.   
Z tohoto důvodu se město Litovel rozhodlo zmodernizovat část 
původního vybavení. V rámci projektu bylo pořízeno celkem 6 
jízdních kol a 2 koloběžky. Z celkového počtu 6 jízdních kol 
byly pořízeny 2 kola vel. „20“ pro děti do 6 let a 4 kola vel. „24“ 
pro děti do 11 let. Nově pořízené vybavení přispěje 
k plynulému provozu hřiště a výrazně zvýší kvalitu a 
bezpečnost výuky. Díky pořízení nových kol bude sníženo 
množství oprav na minimum a vybavení bude dostupné pro 
více návštěvníků hřiště najednou.   
Z hlediska návštěvnosti je dětské dopravní hřiště plně vytíženo. 
Během školního roku hřiště navštěvují jednak děti z místních 
mateřských škol dle předem stanoveného harmonogramu a 
také děti ze školních družin ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova. 
Dále pak hřiště využívají děti z obcí v blízkosti Litovle – 
například děti ze ZŠ Senice na Hané a z MŠ Bílá Lhota, 
Červenka.  
Od dubna do října pak na hřišti každý týden, mimo období 
prázdnin, probíhá výuka dopravní výchovy pro děti 4. ročníků 
škol ZŠ Litovel, Haňovice, Cholina, Vilémov, Skrbeň, Střen, 
Červenka, Nasobůrky, Senice na Hané a Luká. Jednou týdně 
je dopravní hřiště otevřeno i litovelské veřejnosti. 
Věříme, že kvalitní a bezpečná výuka dopravní výchovy dětí 
mateřských a základních škol přispěje ke zvýšení celkové 
bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také 
výrazně přispěje ke snížení rizika úrazů dětí v silničním 
provozu. 
Projekt „Modernizace a rozšíření vybavení dětského 
dopravního hřiště v Litovli“ byl finančně podpořen Olomouckým 
krajem z programu pro Podporu výstavby, obnovy a vybavení 
dětských dopravních hřišť, jehož účelem je podpora rozvoje 
dětských dopravních hřišť v Olomouckém kraji 
 

Termín realizace: 2020 

Náklady akce: 39 400 Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj - dotace 
město Litovel 

27.580,- Kč                                                   
                11.820,- Kč 
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