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Společnost DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě, je česká firma, 
která se zabývá navrhováním a výrobou herních prvků, stavbou dětských 
a multifunkčních hřišť, výrobou a montáží dřevěných konstrukcí a mobiliáře. Tým 
našich pracovníků má s touto činností více jak 20leté praktické zkušenosti.

Náš cíl je od počátku stále stejný – poskytnout osobní a profesionální 
přístup při řešení konkrétních projektů a nabídnout široký sortiment výrobků 
a služeb prvotřídní kvality. Za tím vším stojí naše každodenní poctivá práce 
a snaha neustále zkvalitňovat naši činnost a plnit přání našich zákazníků. 

Velmi důležitou odměnou je pro nás samozřejmě i spokojenost a radost, kterou 
můžeme přinést našim konečným uživatelům, tj. především dětem.

Na následujících stránkách najdete široké spektrum zajímavých a atraktivních 
výrobků z naší produkce, ať už z řad těch osvědčených, tak i úplných novinek. 

Pevně věříme, že budete mít z čeho vybírat a my se těšíme na spolupráci s vámi.

Tým DŘEVOARTIKL

Naše práce přináší radost

Vstřícný a osobní přístup

Individuální návrhy pro konkrétní projekty

Vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností

Prvotřídní použité materiály

Stálý a zkušený výrobní a montážní tým

Nadstandardně dlouhé záruky

Výborný poměr kvality a ceny

Neustálý vývoj a inovace výrobků

Velmi široký okruh spokojených zákazníků

Realizace po celé ČR i v zahraničí

20 let zkušeností
tel. +420 602 321 423
www.drevoartikl.cz
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Vedle snahy o maximální užitnou hodnotu našich výrobků 
pro nás zůstává nejdůležitější prioritou otázka bezpečnosti. 
Dodržujeme nejen všeobecné zásady, ale velký důraz klademe i 
na pečlivé provedení všech detailů, včetně těch nejmen-
ších. Jen tak můžeme garantovat dlouhodobý provoz a vyso-
kou míru bezpečnosti našich produktů. Všechny naše 
výrobky a služby dodáváme v souladu s platnou legislati-
vou ČR, veškerá zařízení dětských hřišť jsou dále certifiko-
vána a splňují normu ČSN EN 1176 v jejím platném vydání.

Aby naše výrobky přinášely co největší míru využití, čerpáme 
inspiraci ve světě dětí. Za  dobu naší činnosti v oblasti dětských 
hřišť a zařízení pro volný čas, jsme získali velké množství 
zkušeností, které dále využíváme v praxi. Umíme tak vytvořit 
atraktivní a funkční prostředí pro děti malé i ty odrostlej-
ší, pro jejich hry i sportovní aktivity, pro uspokojení jejich 
kreativity i pohybu a pro rozvoj jejich individuálních 
tvůrčích schopností i umění spolupráce s ostatními. 

Dlouhé životnosti a nekompromisní kvality u našich produk-
tů dosahujeme použitím prvotřídních a odolných materiálů 
a současně využitím  moderního, počítačem řízeného CNC ob-
ráběcího centra. Díky tomu vyrábíme mimořádně přesné 
konstrukční spoje a dokážeme tak zaručit precizní zpracová-
ní. Tento postup výroby současně zajišťuje velmi dlouhou ži-
votnost všech částí, zvýšenou odolnost vůči povětrnostním 
vlivům, vysokou estetickou hodnotu a bezproblémový 
provoz. 

Naše dlouholetá praxe potvrzuje, že každý projekt a každá 
zakázka má svá specifika. Aby výsledné řešení odpovídalo před-
stavám našich zákazníků, přistupujeme ke všem projektům vždy 
individuálně a s velkou pečlivostí, ať jde o malý herní 
prvek, nebo návrh rozsáhlého hřiště. A pokud to situace vyža-
duje, dokážeme kromě výrobků z naší široké nabídky vytvořit 
i atypické řešení přímo na míru daného projektu. Umíme tak 
vyhovět rozličným přáním investorů a architektů. 

Bezpečnost

Funkčnost a atraktivita 

Kvalita a trvanlivost

Individuální přístup

Naše priority
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V případě zájmu vás rádi navštívíme a pomůžeme vám na-
vrhnout optimální řešení dle vašich představ a možnos-
tí. Nabízíme také spolupráci při zpracování žádosti o dotace 
a granty. 

Zajímá vás, jak bude vaše hřiště vypadat? I na to jsme připra-
veni. Zpracujeme pro vás grafi cký návrh hřiště se znázorně-
ním prostorového rozmístění prvků včetně bezpečnostních zón. 

Záruční a pozáruční servis je nezbytnou součástí námi 
poskytovaných služeb. Jako zodpovědný výrobce považujeme 
možnost dodání náhradních dílů po celou dobu životnosti 
našich výrobků za samozřejmost. Vzhledem k vysoké kvalitě 
našich výrobků spočívá jejich údržba převážně jen v provádění 
pravidelných kontrol tak, jak to vyžaduje platná legislativa.

Předpokladem pro bezproblémový provoz herních prvků i dalšího 
vybavení je odborně provedená kompletace a montáž. 
Hřiště včetně mobiliáře a dopadových ploch instalují naši vyško-
lení a zkušení montážní pracovníci. Zakázky realizujeme 
buď „na klíč“, nebo s různou formou spoluúčasti investora.

U nově vybudovaných, ale i stávajících hřišť a herních prvků 
provádíme a  zajišťujeme na přání investora provozní i hlav-
ní roční kontroly ve smyslu příslušných ustanovení normy 
ČSN EN 1176 v jejím platném vydání. Kontrolovaná zařízení 
vždy posoudíme ve vztahu k požadavkům platných norem, vy-
hodnotíme jejich technický stav a v případě potřeby navrhneme 
následná opatření tak, aby byl provoz pro uživatele bezpečný. 

Poradenství a projektování

Kompletní servis 

Odborná montáž

Pravidelné kontroly

Naše služby
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Základním konstrukčním materiálem většiny našich výrobků je 
dřevo. A protože velmi dlouhá trvanlivost patří mezi naše pri-
ority, používáme dřevo modřínové a to zejména ve formě 
lepených hranolů. Tyto hranoly se vyznačují výjimečnou 
stabilitou a tvarovou stálostí, což minimalizuje riziko 
vzniku prasklin a výsušných trhlin.

Modřínové dřevo vyniká svou nadprůměrnou odolností vůči 
povětrnostním vlivům, vysokou pevností a krásnou 
kresbou. Díky unikátnímu chemickému složení pryskyřice patří 
modřín mezi nejtrvanlivější dostupné dřeviny a je téměř 
nepřekonatelný v  odolnosti proti poškození hnilobou 
a napadení hmyzem. Na přání zákazníka však umíme pro 
výrobu použít i jiné dřeviny, jako např. dub, akát nebo smrk.

Dřevo

Materiály 
a konstrukční řešení

•  modřínové dřevo je svými vlastnostmi srovnatelné s dubem 
nebo některými exotickými dřevinami a to při mnohem 
příznivější ceně?

•  modřínové dřevo lze použít ve venkovním prostředí i bez 
povrchové úpravy?

•  modřínové dřevo má vynikající trvanlivost ve vodě a je 
již po staletí používáno na vodní stavby, střešní šindele, 
okapové žlaby, apod.?

•  na pilotách z modřínu byly vystavěny Benátky i Petrohrad?

Věděli jste, že…
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Abychom našim zákazníkům umožnili širší výběr, máme ve 
standardní nabídce několik variant povrchové úpravy:

Varianta .01 – výjimečnou trvanlivost použitého dřeva 
a  atraktivní vzhled nového výrobku je možné ještě znáso-
bit a prodloužit použitím silnovrstvého ekologického 
UV-odolného lazurovacího systému na bázi polyuretan-
-akrylátu. Tento lazurovací systém zahrnuje základní impregnaci 
a následné lakování prováděné vysokotlakým nástřikem. 
Navíc jsou veškeré úkony související s  nanášením povrchové 
úpravy prováděné po opracování dřevěných dílů před je-
jich kompletací, což zajistí důkladné ošetření všech skry-
tých spojů a otvorů a je tak dosaženo nejlepší možné ochrany 
dřeva. Tento lazurovací systém splňuje hygienické požadavky 
stanovené normou ČSN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.

Varianta .04 – zvýšené ochrany před povětrnostní-
mi vlivy lze docílit také napuštěním dřeva přípravkem na 
bázi lněného oleje, který navíc zvýrazní krásnou texturu 
dřevěného masivu.  Přípravek díky speciálnímu složení opatřuje 
dřevo hydrofobním povrchem, který zabraňuje pronikání 
vody a chrání dřevo před vysycháním. Přípravek je 
pigmentován, oproti lazuře dodává povrchu matnější vzhled 
a snadno se přetírá. Současně splňuje hygienické požadavky 
stanovené normou ČSN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“. 

Varianta .02 – díky výborným vlastnostem modřínového 
dřeva lze prvky a konstrukce dodat i v přírodním prove-
dení, tzn. bez povrchové úpravy, aniž by byla podstatně 
snížena jejich odolnost a životnost. Modřínové dřevo získá po-
stupně atraktivní stříbrošedou patinu, a proto přírodní provedení 
nachází své místo zejména v projektech, ve kterých je kladen 
důraz na přirozený vzhled.

Ať už se zákazník rozhodne pro kterékoliv provedení, pro další 
zvýšení životnosti dřevěných konstrukcí jsou příčné řezné plochy 
dřevěných sloupků opatřeny konstrukčními ochrannými 
prvky (krytky a koncovky z pozinkovaného nebo lakovaného 
kovu, popř. odolného plastu).

Povrchová úprava, varianty provedení, ochrana dřeva

.01 Silnovrstvá lazura

.04 Lněný olej

.02 Přírodní provedení

.04 Olej na dřevo



6

Dřevěné herní prvky a konstrukce instalujeme tak, aby dřevo 
nebylo v kontaktu se zemí. Pro tyto účely používáme speciálně 
vyvinuté žárově zinkované ocelové zemní kotvy, které 
jsou ve většině případů integrované do dřevěných stojek. 
Díky tomuto řešení ze dřeva nevyčnívají žádné nebezpečné 
kovové části a nevzniká zde riziko zranění. Současně se tak 
eliminují místa, kde u jiných, běžně dostupných kotev, dochází 
k zatékání vody, kondenzaci vlhkosti a následné degradaci dře-
va. Jedinou výjimku tvoří některé akátové konstrukce, u kterých 
je dřevo kotveno přímo do země.

Kotvení

Pro výrobu kovových součástí a prvků používáme silnostěnné 
nerezové a ocelové profi ly. Povrchovou úpravu ocelových 
dílů provádíme žárovým zinkováním a velmi odolným 
lakováním formou elektrostatického nanášení barvy s  jejím 
následným vytvrzením ve vypalovací komoře. 

Při výrobě sítí, lezeckých a šplhacích prvků, lanových prolézaček 
apod. používáme velmi pevná a odolná lana s vícepramen-
ným ocelovým jádrem opláštěným kvalitní polyesterovou 
nebo polypropylénovou přízí. Tato lana vynikají velmi dlouhou 
životností a v kombinaci se speciálními spojkami vytváří mi-
mořádně pevné sítě odolné vandalismu.

Kovové díly Lana a sítě

Barevné plastové díly (bočnice, střechy, těla pružinových houpa-
del apod.) vyrábíme z nelámavého, UV odolného a ne-
nasákavého polyetylenu POLYSTONE® Play-Tec. Tento 
materiál se vyznačuje sytými barvami, velmi dobrou barev-
nou stálostí a odolností proti poškrábání. Jeho zdra-
votní nezávadnost je certifi kována dle normy ČSN EN 71-3 
„Bezpečnost hraček“. Pro výrobu některých specifi ckých 
součástí herních prvků (např. tabule na kreslení) používáme 
vysokotlaký laminát HPL.

Plastové díly
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Nedílnou součástí herních prvků jsou pružiny, závěsy, ložiska 
a další pohyblivé díly. Kvalita těchto dílů je zásadní pro odol-
nost výrobku jako celku. Aby se naši zákazníci mohli spolehnout 
na dlouhou životnost našich výrobků, používáme pro tyto 
účely výhradně ověřené a certifikované komponenty di-
menzované pro vysokou zátěž, navíc pouze takové, které mají 
minimální nároky na údržbu.

I když na první pohled není spojovací materiál na herních prv-
cích a konstrukcích příliš vidět, přesto zásadně ovlivňuje cel-
kovou pevnost a stabilitu konstrukce. Máme to vždy na 
paměti a proto při návrhu i sestavování vybíráme a používáme 
jen ověřené produkty renomovaných výrobců garantujících 
vysokou kvalitu svých výrobků. Spojovací prvky (šrouby, matky 
atd.) jsou zapuštěny do konstrukce nebo jinak zabezpeče-
ny proti možnosti zranění. 

Pružiny, závěsy, ložiska Spojovací materiál

Dopadové plochy a jejich vhodná volba jsou součástí každé-
ho dětského hřiště. Tuto problematiku řeší příslušná ustano-
vení norem ČSN EN 1176 a 1177 v platném vydání, ve kterých 
jsou stanoveny požadavky na povrchy tlumící náraz. Pro tlumení 
dopadu se nejčastěji používají následující materiály a povrchy::

Normy stanovují, že pro herní prvky s maximální 
výškou pádu do 1 m pro tlumení pádu do-
stačuje trávník / udusaný povrch. V našem 

katalogu najdete tyto prvky označené pomocí piktogramu trávy.

U prvků s výškou pádu nad 1 m již trávník / udusaný povrch 
nedostačuje a pro dopadovou plochu je nutné použít jiný z výše 
uvedených materiálů.

Vzhledem k tomu, že každý typ dopadové plochy je specifický, 
rádi vám na základě našich zkušeností poradíme, které řešení 
bude optimální právě pro vás.

• Trávník / udusaný povrch
• Kůra
• Dřevěná štěpka
• Písek

• Štěrk
• Pryžová dlažba
• Litá pryž
• Umělý trávník

Dopadové plochy

Materiály prvotřídní kvality, precizní zpracování, moderní 
technologie a chytrá konstrukční řešení detailů i celku…

Využití těchto předností týmem našich zkušených pracov-
níků s mnohaletou praxí v  oboru vždy přináší atraktivní 
produkty v prvotřídní kvalitě. Jejich životnost dosahuje při 
vhodném používání i několika desítek let a mohou tak spo-
lehlivě sloužit více generacím. Materiály použité k výrobě 
herních prvků a mobiliáře jsou recyklovatelné při dodržení 
postupů recyklace pro jednotlivé materiály.
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