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ZÁBŘEH 

 Dětská hřiště celky 

ul. Tylova 23-25 - „ RÁKOSNÍČEK “ – 7x herní prvek - kolotoč, závěsná houpačka, pružinová 

kolébačka lev, sestava se skluzavkou, pružinová kolébačka čtyřkolka, houpací hnízdo, domeček, 

pískoviště. 

ul. P. Lumumby x  Kosmonautů  - „ Lanové hřiště “ – 6x herní prvek - točidlo, houpačka závěsná 

pro 4 houpačky, 2x pružinová kolébačka, skluzavka, lanová pyramida velká. 

ul. Petruškova 20 – 22 - Dětské hřiště – 12x herní prvek - pružinová kolébačka slon, pružinová 

kolébačka koník, skákací zařízení-trampolína, kolotoč, tabule s počítadlem, 2x vahadlová houpačka, 

kombinovaná sestava se skluzavkou, lanová sestava, 1x lezecká stěna Aztec 3 horizontální, 2x lezecká 

stěna Aztec 4 vertikální, 2x pískoviště s poklopy.   

nám. Gen. Svobody – 6x herní prvek - kombinovaná sestava se skluzavkou a pož. tyčí, kombinovaná 

sestava se skluzavkou a lez. stěnou, kolotoč, 2x  pružinová kolébačka raketa, tabule, pískoviště 

s výsuvným krytem. 

ul. Pavlovova 25 – 5x herní prvek, sestava Budišov, houpačka Wood, kolotoč karusel, domeček, 

pružinová kolébačka pes, pískoviště. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

ul. Krasnoarmejců 2-6 – 9x herní prvek, lavice na pružinách, kolotoč, pružinová kolébačka auto, herní 

sestava Jitka, pískoviště s plachtou, pružinová kolébačka koník, houpačka Wood, malý lanový park, 

herní sestava s podestou a se skluzavkou ve svahu. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET. Vybudováno r. 

2019 

ul. Zímmlerova x Jandova x Bedrnova – 7x herní prvek - lanová pyramida menší, vahadlová 

houpačka, kolotoč, herní sestava pro děti na vozíku, pískoviště KVĚT, sestava s řetězovou lávkou a 

lanovým mostem, pružinová kolébačka pes, pružinová kolébačka auto + Sportovní hřiště s pryžovým 

povrchem.            

ul. Horymírova 110 -114 -  8x herní prvek - lanová pyramida menší, skákací lanová síť JUMPER, lanová 

prolézací sestava, sestava se dvěma skluzavkami, kombinovaná závěsná houpačka, pružinová 

kolébačka koník, otočný prvek, kolotoč, pískoviště s posuvným krytím. 

 

 Minihřiště 

ul. Markova 20-22 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště, stůl na stolní tenis. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Markova 14 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Horymírova 20-22 – 7x herní prvek skluzavka, 2x houpadlo na pružině, závěsná dvoj houpačka, 

kolotoč, pyramida, prolézačka housenka + herní prvek sestava se skluzavkou v kačírku za beton. 

Stěnou + pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2020 
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ul. Zimmlerova 48 – 4x herní prvek – kreslící tabule, skluzavka, lanová pyramida, kolotoč, pískoviště. 

MINIHŘIŠTĚ r. 2020 

ul. Jižní 9 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, pískoviště. 

MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Svornosti 41-47– 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Volgogradská 125 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Tylova 39 – 5x herní prvek – prozézačka – housenka, kolotoč, skluzavka, závěsná dvojhoupačka, 

lanová pyramida + pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2020 

ul. Jugoslávská 35 - 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

 

 Workoutové hřiště 

ul. Horymírova objekt DPS – 3x cvičební prvek – rotoped, dvojité šlapadlo s lavičkou, posilování 

BENCH. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET r. 2018, vybudováno v r. 2019 

ul. Průkopnická 16 – 8x cvičební prvek - W bar 30°,žebřina, lavice, hrazda, hrazda pomocná, bradla, 

horizontální žebřiny, schody. 

 

 Sportovní víceúčelové hřiště 

ul. Tarnavova 15 – asfaltové hřiště na volejbal, sedák věže, konstrukce na volejbal opraveno r. 2019 

ul. Zímmlerova x Jandova x Bedrnova – Sportovní hřiště s pryžovým povrchem, součást dětského 

hřiště s herními prvky  

ul. Horymírova 20 – 1x branka s basketbalovou konstrukcí a 1x branka, sloupky na volejbal, opraveno 

v roce 2020.   

ul. Petruškova 20-22  - víceúčelové sportoviště s ohrazením. 

ul. Jižní 9 – asfaltové hřiště, konstrukce na basketbal 

ul. Jižní 14 – asfaltové hřiště, sloupky na nohejbal. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

 

 Dráha na hru petanque 

ul. Výškovická 60-62  - dráha na petangue. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET r. 2017 
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 Sportovní parkourové hřiště 

ul. P. Lumumby x Kosmonautů – ZELEŇ ZA LUNOU – parkourové hřiště, 2x stůl na ping-pong 

 

 Herní prvky umístěné mimo dětská hřiště 

ul. Markova 36 – asfaltová plocha 

ul. Horymírova 6 – asfaltová plocha, konstrukce na volejbal 

ul. Horymírova 118 – asfaltová plocha, konstrukce na volejbal 

ul. Rezkova 8 – sestava se skluzavkou 

ul. Nová 16 – kolotoč, vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, pískoviště 

ul. P. Lumumby 15 – 3 x herní prvek a pískoviště. Opraveno v r.  2018 

ul. Kosmonautů 11 – 1x herní prvek, pískoviště. Opraveno v r. 2018 

ul. Abramovova 16 – 1x herní prvek – lanová pyramida, pískoviště. Opraveno r. 2019 

ul. Volgogradská 145 – 1x herní prvek–kov. prolézačka most, pískoviště Opraveno r. 2018 

ul. Pavlovova 61 – 1x herní prvek, pískoviště. Opraveno r. 2020 

ul. P. Lumumby 18 – asfaltové plocha, konstrukce volejbal  

ul. P. Lumumby 32 – asfaltová plocha, konstrukce na volejbal 

ul. P. Lumumby 56 – asfaltová plocha, konstrukce na volejbal 

ul. Jižní 17 – 1x herní prvek – kovová sestava 

ul. Svazácká 34 – 5x herní prvek – vah. houpačka, proléz.most, prolézačka oblouk,                                

skluzavka, kovová troj hrazda 

ul. Kosmonautů 11 – asfaltová plocha, konstrukce na volejbal 

ul. Volgogradská 145 – asfaltová plocha 

ul. Výškovická 106 – asfaltová plocha  

ul. Výškovická 98 – asfaltová plocha 

ul. Volgogradská 97 – asfaltová plocha 

ul. Petruškova 14 – 1x herní prvek – kolotoč, pískoviště    

ul. Tylova 19 – asfaltová plocha 

ul. Jugoslávská 26 – 2x herní prvek, čtyřmístné pružinové houpadlo, venkovní kreslící tabule,  

ul. Jugoslávská 16 – 2x herní prvek – vahadlová houpačka, skluzavka, pískoviště, r. 2019 

ul. Klegova 70 – basketbalový koš 
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VÝŠKOVICE 

 Dětská hřiště celky 

ul. Výškovická 145 - „ OPAVIA “ – 9x herní prvek - lanová pyramida malá, vahadlová houpačka, 

pružinová kolébačka koník, pružinová kolébačka čtyřlístek, prolézačka housenka, pružinová kolébačka 

delfín, sestava se skluzavkou a houpačkami, trojhrazda, lanová sestava. Poblíž pískoviště. 

ul. Lumírova mezi domy č. p. 44-56 a č. p. 60-72 – Dětské hřiště – 8x herní prvek - kombinovaná 

sestava s lanovou sítí, pružinová kolébačka pes, pružinová kolébačka koník, kolotoč, skluzavka, 

vahadlová houpačka, 2x pískoviště s poklopy, lanová pyramida velká. Dopravní hřiště – litý pryžový 

povrch. 

ul. Srbská 5-11 – 12x herní prvek -  houpačka závěsná, pružinová kolébačka kolo, kombinovaná 

sestava se skluzavkou a tunelem, pružinová kolébačka koník, pružinová kolébačka beruška, kolotoč 

velký, kolotoč malý, závěsné houpací hnízdo, skákací síť, lanová pyramida malá, prvek ATOMIUM, 

lezecký blok kostky, pískoviště s posuvným krytem. 

ul. Břustkova 12 – 7x herní prvek, sestava Universal, pružinová kolébačka pes, pružinová kolébačka 

auto, houpačka řetězová, lanová pyramida, pískoviště. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

ul. Staňkova 26–28 - 6x herní prvek – sestava se skluzavkou, houpadlo na pružině koník,                                   

houpadlo na pružině auto, vahadlová houpačka, řetězová houpačka, lezící stěna, pískoviště s krytím – 

PARTICIPATIVNÍ ROZPČET – „Hřiště v dolíku“. 

ul. Drůbeží ,,Rybníky“ – 3x herní prvek – herní sestava se skluzavkou, kládová houpačka dvoumístná, 

prolézačka, pískoviště, dřevěný stojan na kola, dřevěná ryba, pergola. 

 

 Minihřiště 

ul. Výškovická 186 – 5x herní prvek – lanová pyramida, skluzavka, závěsná dvojhoupačka, kreslící 

tabule, kolotoč, pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2020 

ul. Proskovická 69 – 2x herní prvek – skluzavka, vah. houpadlo, pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Hýlova 1 – 4x herní prvek – skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, pískoviště    

MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Jičínská 17 – 5x herní prvek – kolotoč, vahadlová houpačka, houpačka „hnízdo“, lanová pyramida, 

skluzavka, pískoviště Opraveno r. 2020. 

 

 Workoutové hřiště 

ul. Lumírova 16 - rokle – 9x cvičební prvek -  hrazda půlená, hrazda pomocná, šikmý horizontální 

žebřík, bradla, hrazda, W bar 30°, žebřina, lavice, schody. 

ul. Proskovická 3 – 6x fitness zařízení. Nově vybudováno r. 2018 
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 Sportovní víceúčelové hřiště 

ul. Břustkova 15 - víceúčelové sportoviště s ohrazením PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET „Hřiště pro  

                               míčové hry“  

ul. Výškovická 186 – asfaltové volejbalové hřiště, nový povrch, 1x samostatná branka, 1x branka  

                                  s basketbalovým košem. Opraveno r. 2020, neoploceno 

ul. Šeříkova 19 - 2x házenkářská branka, 2x lavička. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, neoploceno 

ul. 29. dubna – víceúčelové sportoviště s ohrazením, 2x branka s basketbalovým košem, pryžový   

povrch, sloupky na volejbal a síť.  

 

 Herní prvky umístěné mimo dětská hřiště 

ul. Lužická 11 – 2x herní prvek – prolézačka stonožka, pružinová kolébačka koník, pískoviště 

ul. Lumírova 82 – asfaltové sportovní hřiště, konstrukce na volejbal 

ul. Charvátská 13 – asfaltové hřiště na volejbal, konstrukce na volejbal 

ul. Proskovická 73 – asfaltové hřiště na volejbal, konstrukce na volejbal 

ul. Proskovická 51 – asfaltové hřiště, konstrukce na volejbal 

ul. Břustkova 11 – 2x herní prvek – Flexi věž, vahadlová houpačka, pískoviště.  PARTICIPATIVNÍ 

ROZPOČET 

ul. Břustkova 19 – asfaltové hřiště, 1x konstrukce na basketbal 
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HRABŮVKA 

 Dětská hřiště celky 

ul. Edisonova 23-25 (Jubilejní kolonie) u školky – 5x herní prvek - sestava se skluzavkou, lanová 

pyramida, vahadlová houpačka, pružinová kolébačka slon, pružinová kolébačka lachtan, pískoviště 

s poklopem.   

ul. Mjr. Nováka x Krestova – „ Lanové hřiště “  - 7x herní prvek - otočné křesílko, pružinové 

trojhoupadlo, skluzavka, otočná tyč, pružinová kolébačka, závěsná houpačka pro 4 houpačky, lanová 

pyramida velká, pískoviště.  

ul. Klegova 29A mezi mateřskou školou a školou – 14x herní prvek - kombinovaná sestava se 

skluzavkami, kolotoč, počítadlo, kombinovaná sestava s bubny, pružinová kolébačka dvojitá, pružinová 

kolébačka pes, pružinová kolébačka koník, laboratoř výlevka, laboratoř váhy, laboratoř sítka, 

kombinovaná sestava se skluzavkou, vahadlová houpačka, sestava Z, velká lanová pyramida. 

ul. Mitušova 17 – 13 x herní prvek – herní sestava Quatro, balanční cesta, houpačka TRE s hnízdem, 

prolézačka (multifunkční prvek), prolézačka, vahadlová houpačka, pružinová kolébačka koník, 

pružinová kolébačka lev, kreslící tabule, otočné houpadlo POLKA, Spinning machine 200020, 

prolézačka beruška, kryté pískoviště. Nově vybudováno v r. 2018. 

ul. Jubilejní 27 – 4x herní prvek – pružinová kolébačka, herní sestava, kolotoč, vahadlová                                 

houpačka, pískoviště – nově r. 2019. 

 

 Minihřiště 

ul. Tlapákova 25 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Hasičská 32 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Sámova 32 – 4x herní prvek – kolotoč, skluzavka, vahadlová houpačka, lanová  pyramida, 

pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Veverkova 7–9 – 5x herní prvek - pružinové houpadlo kůň, pes, vahadlová houpačka, kolotoč, 

domeček se skluzavkou, pískoviště. MINIHŘIŠTĚ r. 2019 

ul. Adamusova 3–5 - 4x herní prvky, kolotoč, houpadlo na pružině brouček, trojhrazda, branka  

s basketbalovým košem, pískoviště. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

ul. Provaznická 31-33 - 3x herní prvky, kolotoč, houpadlo na pružině brouček, vahadlová  houpačka. 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

ul. Letecká 12 – 1x herní prvek, věž se skluzavkou, pískoviště, pivní set, lavička. PARTICIPATIVNÍ 

ROZPOČET 
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 Workoutové hřiště 

ul. Horní 29 v objektu bývalé DPS (Odborářská) – 7x cvičební prvek - Stanice senior I, stanice senior 

II, stanice senior III, stanice senior IV, stanice senior V, stanice senior VI, stanice senior VII. 

 

 Sportovní víceúčelové hřiště 

ul. Veverkova x Aviatiků - víceúčelové sportoviště s ohrazením.   

ul. Dr. Lukášové – asfaltové volejbalové hřiště, nový povrch, 1x samostatná branka, 1x branka s 

basketbalovým košem. Opraveno r. 2020 

ul. Edisonova 43 – sportovní hřiště asfaltové + volejbal + basketbal. Opraveno r. 2018 

 

 Herní prvky umístěné mimo dětská hřiště 

ul. Klegova 70 – asfaltová plocha 

ul. Dvouletky 45 – 1x herní prvek – kovový kolotoč, pískoviště. Kolotoč nově r. 2019 

ul. Dvouletky 66 – 2x herní prvek, prolézačka housenka, lanová pyramida, pískoviště-nově 2019 

ul. Horní 62 – 4x herní prvek – prolézačka oblouková, kolotoč, pružinové houpačky, pískoviště 

                         Opraveno r. 2018 

ul. Fr. Hajdy 4 – asfaltová plocha 

ul. Fr. Hajdy 16 – trojstěna s basketbalovými konstrukcemi 

ul. Krestova 2 – 4x herní prvek - váh.houpačka, prolézačka stonožka, pružinové houpadlo                          

koník, stůl na stolní tenis, pískoviště, 

ul. Dr. Martínka 65 – asfaltová plocha 

ul. Tlapákova 12 – 2x herní prvek - pružinové houpadlo pes, pyramida, pískoviště 

ul. Závodní 21 – 2x herní prvek - vahadlová houpačka, prolézačka pes, pískoviště                               

ul. Mitušova 85 – asfaltová plocha 

ul. Cholevova 27 – asfaltová plocha 

ul. Cholevova 39 – asfaltová plocha 
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DUBINA 

 Dětská hřiště celky 

ul. J. Matuška x J. Maluchy – dvůr – 4x herní prvky – 3x sestava se skluzavkou, vahadlová houpačka, 

pískoviště. OPRAVENO V ROCE 2018 

ul. A. Gavlase 14A  u Hrušky – 3x herní prvek - sestava se skluzavkou, dvoj hrazda, pružinová                 

kolébačka medvěd. OPRAVENO V ROCE 2018. 

ul. Fr. Formana 19–23 – „ RÁKOSNÍČEK “ – 7x herní prvek -  houpačka závěsná pro dvě houpačky, 

houpací hnízdo, sestava se skluzavkou, kolotoč, domeček, pružinová kolébačka koník, pružinová 

kolébačka autíčko, pískoviště. 

 

 Minihřiště 

ul. Fr. Formana 30 -  5x herní prvek - kombinovaná skluzavka, kolotoč, vahadlová houpačka,2x 

pružinová kolébačka PES, pískoviště. MINIHŘIŠTĚ 

ul. M. Fialy 3 -  4x herní prvek – kombinovaná skluzavka, kolotoč, vahadlová houpačka, pružinová 

kolébačka PES, pískoviště. MINIHŘIŠTĚ 

ul. J. Misky 1 – 3x herní prvek, sestava houpačka + řetězová stěna + žebřina + lano, pružinová                       

kolébačka delfín, pružinová kolébačka slůně 

 

 Workoutové hřiště 

ul. J. Maluchy 291 -  PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET r. 2016, vybudováno v r. 2019     

   

 Sportovní víceúčelové hřiště 

ul. E. Podgorného 20 – 1x sportovní hřiště s litým povrchem, síťové zástěny, konstrukce na volejbal. 

ul. A. Gavlase 1–3 – 1x sportovní hřiště s litým povrchem, síťové zástěny, konstrukce na volejbal. 

ul. N. Frýda 8 – 1x sportovní hřiště s litým povrchem, síťové zástěny, konstrukce na volejbal. 

ul. J. Matuška 34 – 1x částečně oplocené hřiště, 2x basketbalová konstrukce 

 

 Agility park  

ul. J. Matuška 2  - agility prvky pro psy. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET r. 2016 
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 Dráha na hru pétanque 

ul. J. Matuška 11  

 

 Skate park 

ul. Z. Bára 2 

ul. E. Podgorného 1  

 

 Herní prvky umístěné mimo dětská hřiště 

ul. J. Škody 1 – 2x herní prvek, herní sestava, kreslící tabule, pískoviště – nově r. 2019 

ul. V. Jiříkovského 9 – 2x herní prvek, proléz. housenka, skluzavka, pískoviště – nově r. 2019 

ul. V. Jiříkovského 25 – 3x herní prvek, malá skluzavka s průlezem, pružinová kolébačka     

                                       delfín, kolotoč – nově r. 2019 

ul. V. Jiříkovského 27 - 3x herní prvek, prolézačka housenka, vahadlová houpačka, skluzavka 

ul. V. Košaře 10 – 1x basketbalová konstrukce. Opraveno r. 2018  

ul. J. Maluchy 65 – 1x herní prvek, skluzavka točitá. Opraveno r. 2018 

ul. A. Poledníka 2 - 3x herní prvek – 2x pískoviště, lanová pyramida, skluzavka, pružinová 

                                   kolébačka beruška. Opraveno r. 2020               

ul. V. Košaře 20 -2x herní prvek – houpadlo na pružině – pes, skluzavka, pískoviště. Opr. r. 2020 

ul. Fr. Formana 23 -  asfaltová plocha 

ul. J. Škody 8 – asfaltová plocha 

ul. V. Jiříkovského 62 – 2x stoly na stolní tenis  

ul. V. Jiříkovského 66 – 3x herní prvek, šestihranná sestava s žebřinami a šplh. tyčí  s řetězovou    

                                      stěnou, 2x pružinové kolébačky, pískoviště        

ul. V. Jiříkovského 66 – asfaltová plocha 

ul. V. Jiříkovského 27 – asfaltová plocha 

ul. E. Podgorného 12 – 2x herní prvek, šestiboká sestava, lezecká stěna  

ul. V. Košaře 15 – prolézací sestava, pískoviště 

ul. J. Matuška 10 – 1x herní prvek, prolézačka oblouková + pískoviště 

ul. Z. Bára 2 – 1x skatepark hřiště 

ul. E. Podgorného 1 – 1x skatepark 

ul. J. Maluchy 9 – asfaltová plocha 



REVIZE 2022 – MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH 

ul. N. Frýda 8 - kolotoč 

ul. J. Maluchy 43 – asfaltová plocha 

ul. J. Maluchy 11 – asfaltová plocha 

ul. Fr. Formana 30 – asfaltová plocha 
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BĚLSKÝ LES 

 Dětská hřiště celky 

ul. Vl. Vlasákové 14 – 16 x B. Václavka 6 - 8 – 4x herní prvek - pružinová kolébačka žralok, skluzavka 

velrybátko, počítadlo, pružinová kolébačka delfín, pískoviště s poklopem. 

ul. Dr. Šavrdy 2 – 3x herní prvek, věž se skluz., pruž. kolébačka ryba, pružinová kolébačka                                

pes, pískoviště 

ul. B. Četyny 6-8 – 3x herní prvek - kombinovaná sestava KPL301001, kombinovaná sestava PCM 

101800, domeček s venkovním pultem, 2x proutěné típí, 2x řada dřevěných špalků, oplocený výběh pro 

psy - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET „Prostor pro všechny“ r. 2017. 

- před domem – pískoviště s plachtou, kolotoč, prolézačka housenka – 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET „Hrajeme si na trávě“ r. 2019 

ul. B. Václavka 19 – 21 (PO 41) Hřiště nad garážemi -3x herní prvky – závěsná houpačka hruška, 

kombinovaná sestava s řetězovou stěnou, kombinovaná skluzavka. 

 

 Workoutové hřiště 

ul. Zd. Chalabaly 5 pod prodejnou LIDL – 8x cvičební prvek - W bar 30°, šikmá horizontální žebřina, 

trojhrazda, schody, horizontální žebřina, bradla trojdílná, lavice, minihrazda. 

 

 Pumptrack a discgolf 

ul. Zd. Chalabaly 5 pod prodejnou LIDL 

 

 Herní prvky umístěné mimo dětská hřiště 

ul. B. Václavka 3 - 1x stůl na stolní tenis, 

ul. Fr. Lýska 1 – 2x herní prvek – prolézačka oblouk, vahadlová houpačka 

ul. J. Herolda 2 – 1x asfaltové sportovní hřiště, basketbalová konstrukce 

 

 


