
ANTOŠ s.r.o. 

Bezpečná dětská hřiště  

pro každého z Vás 

Ručně 

vyrobeno v ČR 



ANTOŠ s.r.o. 

  …pojďte se zamyslet společně s 

námi jaké máme možnosti při jejich 

stavbě, kterých jsme nejen po celé 

ČR zrealizovali již přes 1000. 



ANTOŠ s.r.o. 

• Bude to bezpečné? 

• Nezničí to vandalové? 

• Neshnije nám to po pár letech? 

• Kolik bude stát údržba? 

• Jakou nám dají na to záruku? 

• Kde na to vzít finance 

 

Jaké otázky Vás napadnou při 

přemýšlení o hřištích ? 



Bude to bezpečné? 

Veškerá hřiště jsou certifikována 

společností Tüv CZ 
 



Nezničí to vandalové? 

Díky masivní Akátové konstrukci a 

kvalitnímu spojovacímu materiálu, 

jsou hřiště velmi odolná. 



Neshnije nám to po pár letech? 

Akátové dřevo – nejodolnější dostupná 

dřevina proti povětrnostním vlivům a 

následné hnilobě u nás. 



Kolik bude stát údržba? 

Díky masivní konstrukci, přirozené odolnosti a 

schopnosti odolávat v exteriéru bez povrchové 

úpravy.  



Jakou nám na to dají záruku? 

Dendrologická zahrada Průhonice, 

realizace z roku 2006 hřiště je stále ve 

výborné kondici a stále mu platí záruka na 

hnilobu dřeva. 



Kde na to vzít finance? 

A pomůžeme vám i s financováním.   

ROP, MMR, SZIF, ČEZ…. 

Rok 2011 – 88 žádostí z MMR  z toho  

66 úspěšných 



Vaše hřiště může vypadat třeba takto: 



Nebo i takto: 



Rehabilitační ústav Kladruby 

A nemusí to být jen pro děti: 



I dospělí si přijdou na své: 

S hřišti od TR Antoš si 

hrajete celý život 



Víme, že kvalita práce je důležitá 

ČSN EN 1176 

ISO 
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Plánujete-li realizaci dětského hřiště  

• Obraťte se na nás a my Vám 

pomůžeme od výběru prvků, přes 

realizaci, potřebnou dokumentaci pro 

provoz hřiště a následný záruční a 

pozáruční servis. 

 
Máte již dětské hřiště  

• Znáte povinnosti provozovatele 

• Znáte jeho stav – provádíte kontrolu 

 



 

tr@trantos.cz 

  

Tel.: 734 852 842 

Ozvěte se:  

www.trantos.cz 

Děkuji  







Stávající projekt 



Projekt rozšířený o prostor pro 

       výuku lesní pedagogiky 
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tr@trantos.cz 

  

Tel.: 604 222 802 

 

TR Antoš s.r.o. 

Na Perchtě 1631 

511 01 Turnov 


