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Herní prvek ve tvaru korábu s kormidlem
obsahuje skluzavku, lezeckou stěnu,
lezeckou síť, provazový žebřík, visutý most, 
prolézací otvory.

Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu:- 1,2 m
Minimální prostor: cca 5,5x7 m

Průlezky I. s tobogánem, prolézací rourou, 
pochůznými sítěmi, prolézacími kládami, 
boxovacími pytli, kolmou a šikmou lezeckou 
stěnou, lezeckou sítí a šprušlemi.

Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu:: 2 m
Minimální prostor: cca 9x5 m

Průlezky II. ve tvaru hradu s tobogánem, 
prolézací rourou, pochůznými sítěmi, prolé-
zacími kládami, visutým mostem, ručkovacím 
žebříkem, kolmou a šikmou lezeckou stěnou 
a šprušlemi.

Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu: 1,7 m
Minimální prostor: cca 5,3x5 m

Průlezky III. se skluzavkou, prolézací rourou,
lávkou, boxovacími pytli, kolmou a šikmou 
lezeckou stěnou a bazénkem s plastovými 
míčky.

Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu: 1 m
Minimální prostor: cca 5x6 m

Průlezky IV. s okénky a mosty obsahují tobo-
gán i skluzavku, dvě prolézací roury, přeskok, 
pochůzné sítě, visutý most, lávku, kolmou
a šikmou lezeckou stěnu a lezeckou síť.

Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu: 1,7 m
Minimální prostor: cca 5,6x7 m

od 73.000 Kč

od 130.000 Kč

od 127.000 Kč

od 94.500 Kč

od 195.000 Kč

DĚTSKÉ KOUTKY

Uvedené ceny jsou bez DPH, montáže, dopravy a dopadových ploch.



FITNESS SESTAVY

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Sestava domečků propojena lanovými
překážkami. Okolo horizontálních překážek 
jsou nataženy záchytné sítě. Překážky jsou 
variabilní. Další herní prvky jsou malá šikmá 
lezecká stěna, skluzavka, velká lezecká stěna, 
tobogán.
Materiál: akátové dřevo
Výška pádu: do 2 m
Dopadová plocha: štěrk a trávník

Domeček se skluzavkou, lezeckou stěnou, 
šikmou lezeckou stěnou a šprušlemi.

Materiál: akát
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

od 150.000 Kč
(3 domky)

od 35.000 Kč

Sestava domečků propojena lanovými pře-
kážkami. Okolo horizontálních překážek jsou 
nataženy záchytné sítě. Překážky jsou varia- 
bilní. Další herní prvky jsou napříkad šikmá 
lezecká stěna, skluzavka, šprušle.
Materiál: smrkové dřevo
Výška pádu: 1 m
Dopadová plocha: trávník

 od 93.500 Kč
(3 domky)

od 120.000 Kč
(4 domky)

Uvedené ceny jsou bez DPH, montáže, dopravy a dopadových ploch.

Venkovní cvičební sestava určena
pro děti od 140 cm výšky a dospělé.

Sestava obsahuje různé cvičební prvky jako 
jsou hrazdy o různých výškách, bradla, žebřiny, 
posilovací lavice, žebřík pro ručkování apod. 

Cena je závislá
na velikosti 
sestavy.

Materiál: akát, kov



HERNÍ PRVKY

POCHŮZNÁ KLADINA

Materiál: dřevo
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

5.000 Kč (smrk)

8.000 Kč (akát) 

PÍSKOVIŠTĚ 2x2 m (s plachtou)
Materiál: akátové dřevo

PÍSKOVIŠTĚ 3x3 m (s plachtou)
Materiál: akátové dřevo

11.500 Kč

16.700 Kč

VAHADLOVÁ HOUPAČKA PRO 2 DĚTI

Materiál: akátové dřevo, kov
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

16.000 Kč

PROLÉZADLO HOUSENKA

Materiál: dřevo, plast, kov
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

25.300 Kč

LEZECKÁ STŘÍŠKA S CHYTY

Materiál: dřevo
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

20.000 Kč

PRUŽINOVÉ HOUPADLO
MOTORKA / VELBLOUD
Materiál: smrkové dřevo, kov
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

14.800  Kč

KRUHOVÁ HOUPAČKA HNÍZDO

(průměr 1,2 m)
Materiál: akátové dřevo
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

25.000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH, montáže, dopravy a dopadových ploch.



BASKETBALOVÝ KOŠ
Basketbalový koš o průměru 45 cm s deskou, 
který je připevněný na akátové stojině.

Materiál: akát, plast

5.200 Kč

STÍNĚNÍ NAD PÍSKOVIŠTĚM
Stínění - prodyšná stínící plachta ukotvená 
mezi akátové stojiny nad pískovištěm. Různé 
tvary a barevné provedení plachet.

Materiál: akát, stínící plachta

18.000 Kč
Cena dle velikosti
a tvaru pískoviště.

HERNÍ PRVKY

LANOVKA
Lanová dráha mezi akátovými konstrukcemi 
délky 20 - 25 m. 

Materiál: akát
Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

od 58.000 Kč
(3 domky, akát) 

LEZECKÁ STŘÍŠKA SE SKLUZEM
Prvek je určený pro nejmenší děti. Z jedné 
strany vede na plošinu šikmá lezecká stěna
s příčkami, na druhé straně je nerezový skluz. 
Pod stříškou je otvor k prolézání.
Materiál: akát, Výška pádu: do 1 m
Dopadová plocha: trávník

od 20.000 Kč

KRESLÍCÍ TABULE

Rozměr: 1,8 x 1,5 m
Materiál: akát

9.500 Kč

ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA PRO 2 DĚTI

Materiál: akátové dřevo, pryžová sedátka
Výška pádu: 1,6 m
Dopadová plocha: kačírek

25.600 Kč

ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA PRO 3 DĚTI

Materiál: akátové dřevo, pryžová sedátka
Výška pádu: 1,6 m
Dopadová plocha: kačírek

29.900 Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH, montáže, dopravy a dopadových ploch.



Sestava balančních a silových překážek
rozvíjející motoriku dětí. 

Mezi akátovými stojinami jsou nataženy
různé překážky, určené k rozvoji pohybových 
dovedností dětí.

Délka překážek je 2 - 3 m.

Překážky jsou zavěšeny nízko nad zemí
(cca 40 cm).

Sestava balančních a silových překážek
rozvíjející motoriku dětí. 

Překážky jsou pomocí lan upevněny kolem 
kmenů stromů.

Mezi lanem a kmenem stromu jsou dřevěné 
špalíky, které chrání strom před poškození kůry 
při zatížení lanové dráhy. 

Překážky jsou zavěšeny nízko nad zemí 
cca 40 cm).

od 10 000 Kč
za překážku
vč. akátových stojin

Cena je závislá
na množství a délce
překážek.

LANOVÉ PARKY

NA AKÁTOVÝCH KŮLECH

NA STROMECH

Uvedené ceny jsou bez DPH, montáže, dopravy a dopadových ploch.



Navrhujeme a vyrábíme interaktivní naučné 
stezky vhodné k umístění na turistický chod-
ník, cyklostezku, kolem zajímavých míst apod.

Naše stezky jsou naučné zábavnou formou.

Cena je závislá
na rozsahu stezky.

Vymýšlíme stezky tak, aby byl návštěvník 
vtažen „do děje“ . Může se posadit do velkého 
orlího hnízda, rozhlédnout se jako sova,
porovnat své rozměry s jelenem, pokusit se najít 
vajíčka kosa, projít si šnečí stezku nebo může 
na obřích hodinách zjistit, kdy který pták začíná 
zpívat.

Naučnou stezku doplníme o:
 informační tabule, posezení nebo v případě 
potřeby o dřevěnou studánku na pití.

NAUČNÉ STEZKY

JEŠTĚRKOVIŠTĚ

Materiál: dřevo
Cena na dotaz

HMYZÍ DOMEČEK

Materiál: dřevo
Cena na dotaz

PRVKY V PŘÍRODNÍM STYLU



REFERENCE

Firma Hřiště SMART s.r.o. je mla-
dá dynamická společnost vě-
nující se návrhům a realizacím 
originálních bezpečných dět-
ských koutků, dětských hřišť 
a lanových prvků a naučných 
stezek. Naše originalita spočívá 
v netradičních tvarech, barev-
nosti a zakomponování různých 
rovnovážných a silových prvků 
(překážek), na kterých si  děti 
během hry rozvíjí své motorické 
schopnosti a dovednosti.

Dětské koutky, dětská hřiště a 
lanové parky stavíme v soula-
du s bezpečnostními normami 
(ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 a 
ČSN EN 15567). Při jejich návrhu 
klademe důraz na potřeby ma-
lých návštěvníků, maximální vy-
užití prostoru a soulad s daným 
prostředím.

Naším cílem je zvyšování atrak-
tivity a smysluplnosti hřišť za ro-
zumnou cenu.

Některé
naše realizace:
Dětské hřiště v MŠ Monty v Ostravě

Dětské hřiště v MŠ Bukovany u Olomouce

Dětské lanové centrum na Dopravním hřišti v Prostějově

Dětské lanové centrum v ZŠ Bedihošť

Dětské lanové centrum v MŠ Smetanova v Prostějově

Dětský koutek v Dětském zábavním centru v Huslenkách

Dětský koutek v Dětském domově v Dědině Mládeže (SR)

Dětský koutek v herně v Bratislavě (SR)

Dětský koutek v kavárně ve Šternberku

Naučná stezka „Beskydské nebe“ na Horečkách, Frenštát p. Radhoštěm

LC v zábavním parku Krokodýlek v Olomouci

Dětské hřiště v Benátkách u Štěpánova

Dětské hřiště v Paloníně

Lanový park ve Vrbátkách

A další...

Všechny naše hřiště a lanové parky jsou vyrobeny
a certifikovány dle příslušnych norem:

ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště
ČSN EN 15567 Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra

info@hristesmart.cz

Hřiště SMART s.r.o.,
Jívová 265, 783 16 Dolany

+420 608 601 634

smrkakát


