
Bezpečnost 

a servis 

nejen

dětských 

hřišť



Slosovatelný dotazník

 Nejde o to odpovědět správně, chceme se od vás 
dozvědět, co si myslíte.

 Vždy můžete zakřížkovat víc odpovědí
 Složte na osminy
 Slosování proběhne dnes, kdy?

 Hlavní cenou je 



Úrazy na dětských hřištích
Ročně je hospitalizováno cca 30tis. dětí
• Z toho 9% pro úrazy způsobené na dětském hřišti

Místo vzniku úrazů
• Veřejné hřiště 65%
• Veřejná plocha 23%
• Školní hřiště 9%

Mechanismus úrazů
• Pád 80%
• Úder zařízením 9%





Hledáte
správné místo
správně?
Rozmístění herních
prvků

• Chytré rozmístění herních
prvků se neobejde bez 
prohlídky místa 
zhotovitelem

• Dejte si jako podmínku ve 
výběrovém řízení návštěvu 
zástupcem potenciálního 
dodavatele

Nechte vyhrát dobře
promyšlený plán! 

• Nejděte jen na cenu a dejte 
v zadání prostor 
kreativnímu řešení







Jak snadno
může prvek
přijít o 
certifikát?

• Výměnou za nestejný
náhradní díl ztrácí
prvek certifikát
bezpečnosti

• Když si hřiště
objednáváte, dívejte se 
na to, jestli je reálné, 
aby dodavatel byl na
světe dalších 10 let







Když trampolínu, tak do 
země!

Cedulka děti od 
úrazu nezachrání.



K servisu vám řeknu jen jedno

Vyberte si kov!

Čas je k němu šetrnější, než ke dřevu.



Plánujete investici do hřiště?
Bonita a její bezplatné poradenství

Zavolejte Boniťáky, poradí vám, jak se vejít 
do prostoru i do rozpočtu 

Hriste-bonita.cz

Přizvěte na místo naše poradce 
Pomohou nám zvládnout složitou 
problematiku ochranných zón a 
vidět věci v širších souvislostech. 
Přijedou ochotně a zdarma. 

515 555 100
info@hriste-bonita.cz



Naši zástupci / vaši poradci.
BONITA je vám blíž.



Přijedeme k vám
BONITA fandí malým obcím!
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