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Hrát si patří k základním potřebám i právům 
dítěte. Hrou poznávají děti svět, učí se a rozvíjejí 

svou osobnost. O to, aby mohly děti svého práva 

využít, se musíme zasadit my dospělí.Jsme tvořiví, hraví a zkušení. Jsme česká firma - hřiště.cz, s.r.o.Už více než 15 let vkládáme svou invenci 
do budování dětských hřišť a prvků a naše práce 

nás stále baví. Každý realizovaný projekt je pro nás 

další zkušeností a těch máme již natisíc. 
Hřiště vyvíjíme, navrhujeme, vyrábíme, 
projektujeme a stavíme.

Inspirují nás děti, jejich pohled na svět, fantazie 

bez hranic i zatím skryté možnosti jejich osobností. 

Obdivujeme jejich schopnost tvořivě si hrát, a tak 

se přirozeně rozvíjet. Naše úsilí směřuje k tomu děti 

neomezovat, pouze jim nabídnout další možnost 

učit se hrou v bezpečném, příjemném a esteticky 

hodnotném prostředí.



Máme rádi přírodu i architekturu 
měst. Jsme citliví k prostoru, který nás 
obklopuje. Respektujeme vztahy okolí 
a vnímáme genia loci. Jsme si vědomi 
toho, že hřiště musí prostor dotvářet, 
jindy se mu podřídit nebo místu 
dominovat.

Jsme zaměřeni na design. Spojujeme 
tvar, funkci a kvalitu v jeden celek. Víme, 
jak výrazně se forma podílí na vytváření 
vkusu a na estetickém vnímání člověka.Dbáme na bezpečnost dětí. Vycházíme 

z jejich dovedností  i z míry rizika, které 
jsou samy schopny předvídat. Na našich 
hřištích proto pečlivě zvažujeme výběr 
typů atrakcí, jejich tvarosloví i volbu 
materiálů.



Nabízíme hřiště a herní prvky vlastní 

výroby s originálním designem, 

vyrobené z kvalitních a odolných 

materiálů.

Naše produkce zahrnuje komplexní 

sortiment pro volnočasové aktivity: 

•  venkovní dětská hřiště dřevěná i kovová

•  interiérová dětská hřiště 

•  víceúčelová sportoviště 

•  venkovní fitness program pro všechny 

generace 

•  parkourová hřiště



Naše venkovní hřiště najdete na více 

než 3000 místech. Přes 200 interiérových 

realizací je možné vidět u nás 

i v zahraničí.

Pracovali jsme již pro tyto zákazníky: 

města, obce, školy, mateřské školy, 

developery, ZOO, aquaparky, soukromé 

investory, nákupní centra... (Olympia 

Teplice, Ml.Boleslav, NC Šestka Praha, 

Nová Karolína Ostrava, Ikea Ostrava, 

supermarkety Ahold, Interspar, Baťa, 

C&A, dětské herny např. Bruno, Bez 

bot, Koala, Šneček, Funcity, Floria, Skipi, 

Šaškárna).



Pod obchodní značkou playcité expandujeme 

do zahraničí. Společně s firmou mmcité a.s., 

jedním z největších výrobců městského 

mobiliáře v Evropě, se ucházíme o nové 

projekty mimo naši republiku. S některými 

realizacemi pod hlavičkou playcité se již 

můžete seznámit na Slovensku, v Maďarsku, 

v Polsku, Rumunsku, Španělsku, Rakousku, 

Chorvatsku, Srbsku či Brazílii.

www.playcite.eu



Zakládáme si na kvalitní typové produkci, 

ale zároveň nás zajímá vše, co je jiné, 

nové a netypické.

Individuální projekty jsou pro nás 

výzvou. Jsou důležitou součástí naší 

nabídky. Na přání zákazníka vytváříme 

originální, netypové stavby - celky 

dětských hřišť. Řešíme koncepčně 

i výtvarně celé volnočasové 

a oddechové areály.



Vítáme i spolupráci s externími výtvarníky 

a architekty. Disponujeme kvalitním kreativním 

i technickým zázemím a dokážeme vyhovět 

různým specifickým požadavkům. 



Do výtvarných vizí umíme zakomponovat 

své zkušenosti i znalosti ověřené letitou 

praxí. I atypický projekt lze opatřit všemi 

potřebnými zkouškami a certifikáty.



Tvoříme stabilní tým. V našich řadách 

jsou odborníci na design, zkušení 

projektanti, zahradní architekti, 

obchodníci.    



Zaměstnáváme specialisty z oborů 
pedagogika, tělesná výchova, 
zpracování dřeva, strojirenstvi 
a stavebnictví. Spolupracujeme 
s řadou externích odborníků.



Jsme zkušení a komunikativní. Rádi se s Vámi setkáme, vyslechneme Vás, podělíme se o naše zkušenosti a navrhneme Vám nová řešení. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi!


