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ADVENTURE PLAYGROUND
DOBRODRUŽNÉ/ROBINSONÁDNÍ HŘIŠTĚ
- pro děti od 7 do 12 let
- pobyt na hřišti bez doprovodu rodičů
- stavění bunkrů pod vedením instruktora
- ohniště, klubovna, nářadí, rukodělné kurzy
např. Kolle 37 v Berlíně

KOMUNITNÍ DÍLNA
- pro děti i rodiče
- často součástí adventure playground
- možnost opravit/vyrobit si všechno možné od kol až po nábytek
- různé kurzy
- pronájem nářadí
foto: Kolle 37 v Berlíně
příklady v ČR: Hodinová dílna Kolbenova

POP-UP PLAYGROUND / INSTANTNÍ HŘIŠTĚ
- pro děti ZŠ
- hodí se i do škol - zlepšuje spolupráci dětí a soustředění ve výuce,   
        prevence šikany
- levné na pořízení (zbytkové nateriály), vyžaduje správce
foto: Scrapstore PlayPod
další příklady: Pop-Up Adventure Play

DIVOČINA VĚNOVANÁ DĚTEM
- vyhrazením místa záruka čistoty
- ponechání přírodních materiálů pro hru dětí
- vhodné i pro mladší děti
- kontakt s přírodou
- přidaná hodnota (ochrana přírody ve městě)

VOLNÉ STAVEBNÍ PRVKY
- v parcích i na hřištích
- drobné prvky zajímavé i pro předškolní děti
- dlouhé klády představují výzvu pro starší děti
- z přírodních materiálů nebo prefabrikáty
foto: Gleisdreieck park v Berlíně
prefabrikovaná stavebnice: např. Imagination Playground

KLASICKÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI 

- prvky k lezení představují výzvu i pro starší děti
- vodní prvky, interaktivní prvky
- zázemí v podobě WC a kavárny představují pohodlí i pro dospělý   
   doprovod
foto: Kilburn Grange Adventure Play Park - Londýn

PLÁCEK VE VEŘEJNÉM PROSTORU
- prvky zábavné pro děti jsou součástí náměstí, nároží
- potkávání různých generací, příjemný prostor pro všechny
- na náměstích, před školou
- od jednoduchých prvků (lavička) až po složitější (trampolíny, vodní prvek)

PLAY STREET
HRA V ULICI KAŽDOU SOBOTU
- ulice zavřená pro automobilovou dopravu každé sobotní odpoledne
foto: Londýn

HŘIŠTĚ PRO TEENAGERY
- prvky pro skate, bmx, klubovna, boulder apod.
- nemusí být uzavřené za plotem, prvky součástí veřejného prostoru
foto: Pump-up track

MULTIPATH / TRASA PROPOJUJÍCÍ MĚSTO
- vhodné pro všechny od maminek s kočárky, přes pejskaře, dětí na skatu, 
koloběžce, odrážedle, kole
- děti se mohou pohybovat bezpečně po ulici, mají absolutní přednost 
před ostatní dopravou

http://www.kolle37.de/sprachen/english/
http://www.kolle37.de/sprachen/english/
https://www.diypraha.cz/kontakty/
http://www.playpods.co.uk/Picture%20Gallery.aspx?photo=../Images/Picture%20Gallery/photos15.jpg
https://popupadventureplaygrounds.wordpress.com/welcome/pop-up-adventure-playgrounds/
http://www.imaginationplayground.com/index.html
http://www.erectarchitecture.co.uk/projects/play/141-p-kilburn-grange-park-play.html
http://www.londonplay.org.uk/content/30290/our_work/recent_work/play_streets/play_streets
http://pictouadvocate.com/2016/09/10/pumping-up-the-park/

