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ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ Hřiště, s.r.o. 

Jsme samostatným právním subjektem, českým producentem dětského a sportovního mobiliáře. Na českém i 

slovenském trhu působíme již více než devět let, dříve pod značkou Hřiště cz. Zabýváme se vývojem, 

výrobou a prodejem vlastních produktů PIPE AGE, ROB ROY, BOBR a CHA CHA BOX. Jsme také 

výhradním distributorem amerického výrobce dětských hřišť Playworld Systems, Inc. a francouzské firmy 

AGORESPACE a jejich  víceúčelových sportovních hřišť. Naše realizace je možné vidět na více než 450 

místech v České republice a na Slovensku. Vnitřní hřiště a dětské koutky různých velikostí a rozsahu vybavení 

jsou nainstalovány u více jak 130 zákazníků. Všechny naše produkty a realizace jsou v souladu s ČSN EN 

1176:2009 a ČSN EN 1177. Víceúčelová sportoviště splňují požadavky normy DIN EN 15312. Věškerá 

zařízení jsou opatřena odpovídajícími certifikáty.  

 

Našim cílem je vytvářet vlastní produkty, jejichž  hlavními rysy jsou bezpečnost, kvalita a 

funkční design.   

Svým zákazníkům nabízíme hřiště certifikovaná, vyrobená z kvalitních materiálů, schopná odolat zátěži 

městských sídlišť. Hřiště s osobitým designem, který je podřízen maximální využitelnosti jednotlivých herních 

prvků a částí. Jsme si vědomi toho, jak výrazně se kvalitní forma podílí na vytváření vkusu a estetickém 

vnímání člověka. Víme, že hřiště jsou součástí okolního prostoru a musí být schopna, podle potřeby svou 

formou prostor dotvářet, jindy se podřídit nebo naopak danému prostoru dominovat. Na design produktů 

klademe proto zvláštní důraz. Stejná hlediska se promítají i do tvorby našich projektů. 

 

Chceme dětem nabídnout bezpečné a kreativní prostředí pro hru. Chceme pro děti budovat místa, 

kde se mohou společně potkávat a komunikovat, společně poznávat svět a rozvíjet se.  

 

Naše produkty kladou na děti určité nároky. Preferujeme taková zařízená, která v největší možné míře 

podporují rozvoj fyzických schopností. Naši designéři a projektanti zcela respektují  

zájem, požadavky a schopnosti dětí, sledují ale i cíle výchovné a vzdělávací.   

 

Věnujeme se specifickým požadavkům dětí, teenagerů, dospělých i seniorů. Vedle dětských hřišť a 

výrobků určených zejména dětem, se v naší nabídce objevují i multifunkční a jiná sportovní zařízení sloužící 

široké veřejnosti 

 

Zaměřujeme se na aktivní odpočinek různých věkových i sociálních skupin. Podporujeme současný 

trend zdravého životního stylu, rodinnou výchovu a budování mezilidských a mezigeneračních vztahů. 

 

Hřiště, s.r.o. zavedla a používá systém managamentu jakosti ISO 9001:2009 a systém 

environmentálního managamentu ISO 14001:2005. 
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Hřiště, s.r.o.
Příkop 838/6, 602 00 Brno

Bobr Akát

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka 
i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé obliny 
a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným 
vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, 
plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti 
v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi.
Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou 
originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let 
několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je z odkorněné a očištěné, přirozeně rostlé akátové kulatiny. Konstrukce může být doplněna i jinými typy odolných dřevin použitých na 
podružné konstrukce (nejčastěji dubové dřevo).
Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ
Dřevěné části jsou z odkorněné a očištěné, přirozeně rostlé akátové kulatiny. Některé části herních prvků mohou být vyrobeny i z jiných druhů odolných 
dřevin (např. dub). Plošné prvky jsou z akátových planěk, nebo vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm.
Dále mohou být použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky opatřené práškovým lakem „Komaxit“.
Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované.
Kombinované lana Ø19 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky.
Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.
Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné částí impregnovány pigmentovanýni oleji 
OSMO.
Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály 
odpovídají jak hygienickým, tak i ekologický požadavkům.

KOTVENÍ
Herní prvky jsou kotveny do země stojkami z akátových kulatin zabetonovanými do betonových patek.

hřiště s charakterem
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Dětské hřiště PIPE AGE bylo vytvořeno na základě poptávky po netradičních hřištích s vysokou mírou pevnosti a odolnosti proti 
vandalismu. Robustní konstrukční provedení a použité materiály PIPE AGE předurčují do oblastí se silnou zátěží a předpokládaným 
vandalismem. Díky svému designu s důrazem a citem pro technický detail, díky své „průhlednosti“ se hodí do každého typu městské 
zástavby. Hřiště PIPE AGE představuje tzv. funkční design, kdy forma je podřízena funkci. Hřiště má otevřenou dispozici, je přehledné jak 
pro děti, tak pro rodiče a tím pádem více bezpečné. Nevymezuje dětem určitý postup, nechává jim prostor kdykoliv do hry vstoupit nebo ji 
opustit. Současná hra je umožněna maximálnímu počtu dětí. Sestavy jsou tvořeny prvky různé náročnosti, jsou určeny dětem různého věku 
s různou fyzickou připraveností. Dítě zde samo postupuje a samo volí cestu podle svých možností a fantazie.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
Přímé nebo ohýbané ocelové trubky Ø 108 mm opatřené žárový zinkem nebo práškovým lakem „Komaxit“

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ
Přímé nebo ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárový zinkem nebo práškovým lakem „Komaxit“.
Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované.
Kombinované lana Ø19 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky.
Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.
Výplně, podlážky a výlezy z barevných plastových desek HDPE síly 19mm.
Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové 
materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologický požadavkům.

KOTVENÍ
Herní prvky jsou kotveny do země trubkami nosné konstrukce zabetonovanými do betonových patek.



Bobr Akát
Lanovka

Popis herních prvků

lanová dráha se sedacím závěsem, síťový
výlez, nástupní rampa

 No. číslo  BA-0024-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  21,3 x 4,1 x 4,2

 Potřebná plocha (m)  22,9 x 4,1

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,9

 Počet uživatelů  2



Bobr Akát
Žirafa

Popis herních prvků

lezecké stěny s chyty a děrami, lanová síť,
požární tyč, madlový výlez, lanová madla,
skrýš

 No. číslo  BA-0038-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  3,2 x 1,3 x 3,2

 Potřebná plocha (m)  6,0 x 5,0

 Povrch tlumící náraz (m2)  25,3

 Max. výška pádu (m)  2,5

 Počet uživatelů  10



Bobr Akát
Bimbo

Popis herních prvků

lezecké stěny s chyty, děrami a madly,
podlážka, vodorovná lanová síť, skluzavka,
kládové schůdky, balanční péráci, žebřík,
skrýš

 No. číslo  BA-0037-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  8,1 x 3,9 x 2,2

 Potřebná plocha (m)  11,5 x 6,8

 Povrch tlumící náraz (m2)  55,0

 Max. výška pádu (m)  1,6

 Počet uživatelů  14



Bobr Akát
Houpačka A-A-2

Popis herních prvků

dvojhoupačka

 No. číslo  BA-0011-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  1,4 x 3,3 x 2,9

 Potřebná plocha (m)  8,0 x 3,1

 Povrch tlumící náraz (m2)  24,9

 Max. výška pádu (m)  1,5

 Počet uživatelů  2



Bobr Akát
Kroko

Popis herních prvků

balanční pérák, balanční lavice, balanční kůly,
kládové schůdky, odrazový můstek

 No. číslo  BA-0039-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  5,4 x 2,1 x 0,8

 Potřebná plocha (m)  8,4 x 5,1

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,8

 Počet uživatelů  5



Bobr Akát
Koňohoup

Popis herních prvků

sedátko 2x, hlava koně, nerezové madlo,
pružina 1x

 No. číslo  BA-xxxx-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  3,0 x 0,2 x 1,2

 Potřebná plocha (m)  6,0 x 3,2

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,5

 Počet uživatelů  2



Bobr Akát
Kvak

Popis herních prvků

balanční pérák, balanční lavice, kládové
schůdky, odrazový můstek

 No. číslo  BA-0050-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  3,1 x 1,9 x 0,8

 Potřebná plocha (m)  6,0 x 4,9

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,8

 Počet uživatelů  5



Bobr Akát
Fitness dráha

Popis herních prvků

lanová síť s hrazdami

 No. číslo  BA-0082-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  3,5 x 0,9 x 2,4

 Potřebná plocha (m)  6,5 x 3,8

 Povrch tlumící náraz (m2)  22,8

 Max. výška pádu (m)  1,8

 Počet uživatelů  5



Bobr Akát
Samomost

Popis herních prvků

balanční most

 No. číslo  BA-0041-00

 Věková skupina  3 - 14

 Rozměry (m)  2,3 x 1,4 x 1,4

 Potřebná plocha (m)  5,3 x 4,4

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,9

 Počet uživatelů  3



Bobr Akát
Chýše - akátové pískoviště

Popis herních prvků

akátové pískoviště, akátová chýše, lavice,
domorodá maska

písek není součástí výrobku

 No. číslo  BA-0033-00

 Věková skupina  3 - 6

 Rozměry (m)  3,5 x 4,4 x 2,8

 Potřebná plocha (m)  3,5 x 4,4

 Povrch tlumící náraz (m2)  0,0

 Max. výška pádu (m)  0,2

 Počet uživatelů  8



Pipe age
Šeptanda

Popis herních prvků

dvojice nerezových naslochadel spojených
podzemním zvukovodem

 No. číslo  PA

 Věková skupina  2 - 14

 Rozměry (m)  0,3 x 0,2 x 0,9

 Potřebná plocha (m)  0,5 x 0,5

 Povrch tlumící náraz (m 2)  0

 Max. výška pádu (m)  0

 Počet uživatelů  2
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PŮDORYS 
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ORIENTAČNÍ 3D VIZUALIZACE 
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KALKULACE       

HERNÍ PRVKY 

číslo 

položky
položka množství jednotka

cena položky            

bez DPH

cena celkem            

bez DPH

BA LANOVKA 1 ks 64 200 Kč 64 200 Kč

montáž 1 ks 24 400 Kč 24 400 Kč

BA ŽIRAFA 1 ks 53 500 Kč 53 500 Kč

montáž 1 ks 20 300 Kč 20 300 Kč

BA BIMBO 1 ks 87 300 Kč 87 300 Kč

montáž 1 ks 32 500 Kč 32 500 Kč

BA HOUPAČKA A‐A‐2 1 ks 19 300 Kč 19 300 Kč

montáž 1 ks 8 500 Kč 8 500 Kč

BA KROKO 1 ks 37 400 Kč 37 400 Kč

montáž 1 ks 15 100 Kč 15 100 Kč

BA KOŇOHOUP 1 ks 19 800 Kč 19 800 Kč

montáž 1 ks 2 700 Kč 2 700 Kč

BA KVAK 1 ks 32 400 Kč 32 400 Kč

montáž 1 ks 11 700 Kč 11 700 Kč

BA FITNESS 1 ks 27 200 Kč 27 200 Kč

montáž 1 ks 12 600 Kč 12 600 Kč

BA SAMOMOST 1 ks 17 600 Kč 17 600 Kč

montáž 1 ks 5 300 Kč 5 300 Kč

BA PÍSKOVIŠTĚ S CHÝŠÍ AKÁTOVÉ; písek není součástí 1 ks 60 000 Kč 60 000 Kč

montáž 1 ks 23 500 Kč 23 500 Kč

PA ŠEPTANDA 2 ks 15 000 Kč 30 000 Kč

montáž 2 ks 5 000 Kč 10 000 Kč

615 300 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY

množství jednotka cena/jedn.
cena celkem            

bez DPH

122 m2 1 100 Kč 134 200 Kč

51 bm 390 Kč 19 890 Kč

154 090 Kč

DOPRAVA

množství jednotka cena/jedn.
cena celkem            

bez DPH

420 km 40 Kč 16 800 Kč

16 800 Kč

786 190 Kč

DPH 20% 157 238 Kč

s DPH 943 428 Kč

CELKEM bez DPH

CENA CELKEM ZA DODÁVKU    bez DPH

CENA CELKEM ZA DODÁVKU        

CELKEM bez DPH

položka

doprava herních prvků a montážního týmu

CELKEM bez DPH

položka

zbudování povrchů tlumících pád ‐ kačírek

betonový obrubník kolem kačírkové plochy

9

10

11

6

7

8

3

4

5

1

2

 

Herní prvky splňují ustanovení ČSN 1176:2009 a mají vystavený platný certifikát typu výrobku vydaný 
autorizovanou osobou - TÜV SUD Czech s.r.o. Povrch tlumící pád je zbudován dle ČSN 1177:2009.  
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Provedení dopadové - nárazové plochy 
Nárazové plochy a bezpečnostní povrchy jsou povinnou, nedílnou a nezbytnou součástí hřiště pro veřejné 
použití. Provedení dopadových ploch je v naší nabídce plně v souladu s normou ČSN EN 1177 a počítá 
jednak s nárazovou plochou, která je prostorem možného pádu, bezpečnou zónou kolem hřiště 
bez pevných překážek (plůtky, obrubníky pískoviště, jiné herní prvky, kameny, stromy, lavičky, atd.) a 
měří minimálně 1,5 m ve směru od okraje  herního zařízení.  
  
Pokud existuje možnost volného pádu z výšky 1m a více, to je situace, kdy je např. podesta hřiště je ve 
výšce 1m, instalujeme pod a kolem herního zařízení bezpečnostní dopadový povrch, tzv. povrch tlumící 
pád.  
 
V rámci této nabídky navrhujeme použít kačírek, drobný štěrk frakce 2-8 mm ve vrstvě odpovídající 
požadavkům normy ČSN EN 1177. Velikost nárazové plochy kolem hřiště, i výška  nebo tloušťka bezpečnostní 
dopadové plochy, jsou závislé na výšce volného pádu jednotlivých herních prvků. Kačírek navážíme po 
instalaci herního zařízení do předem vyměřeného a srovnaného terénu, zapravené plochy se zhutněným 
dnem. 
 
 
Celková cena zahrnuje dodávku nových herních prvků včetně montáže, dopravu a zbudování bezpečnostních 
dopadových ploch.   
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