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reportáž

Impulzem k zavedení výroby dětského 
zahradního programu ve společnos-
ti DŘEVOSLAV se v roce 2008 stalo 
hledání možného upotřebení značného 
množství sice kvalitního, ale krátkého 
materiálu, který jí ve formě nevyužitelné-
ho souběhu zůstával při dřívější stěžejní 
výrobě celodřevěných postelí a postelo-
vých roštů. Poté, co úspěšně vsadila na 
výrobu na našem trhu tehdy chybějících 
krytých dětských pískovišť, se začala po-
stupně orientovat také na dětské zahrad-
ní domečky a piknikové dětské sedací 
soupravy. S rostoucí poptávkou po tomto 
sortimentu, který každoročně prezentuje 
na dvou až čtyřech výstavách, pak ještě 
zmíněné výrobky doplnila o metr vysokou 
podestu se schůdky, určenou hlavně pro 
využití v maloprostorových zahradách, 
pod kterou je možné skrýt pískoviště a na 

ni včlenit spolu s domečkem i další hrací 
prvky (např. věžičku se skluzavkou, horo-
lezeckou mini stěnu apod.). Tyto výrobky 
byly do konce roku 2013 necertifikované 
a tudíž využitelné pouze v neveřejných 
zahradách rodinných domů.

Risk přinesl zisk formou 
spolupráce s architekty,…

Když se postupem času začali o tato dět-
ská hřiště stále víc zajímat také majitelé 
hotelů, restaurací s venkovní restaurační 
plochou či provozovatelé kempů a jiných 
rekreačních zařízení, rozhodla se firma 
loni v prvním čtvrtletí „oželet“ pro ni ne-
malé finanční prostředky a nechala si své 
herní prvky (vyráběné v dřevinách smrk, 
modřín a akát – tehdy ještě s vý jimkou 
rostlého odkorněného akátu) certifikovat. 
Tím se jí velmi rychle otevřela cesta také 
do měst a obcí, pro které v průběhu ná-
sledujících šesti měsíců zrealizovala pět 
dětských hřišť, a to buď veřejných nebo 
umístěných v objektech jimi provozova-
ných mateřských škol. Při jedné z dal-

ších zakázek tohoto typu se firmě navíc 
podařilo navázat spolupráci s firmou jisté 
zahradní architektky. Ta ji pak v souvislosti 
s touto a následně další, společně rea-
lizovanou zakázkou, přivedla také k vý-
robě certifikovaných prvků dětských hřišť 
z rostlého odkorněného akátu, z nichž 
několik vybraných společnost prezento-
vala letos ve druhé polovině března na 
pražské výstavě For Garden a o měsíc 
později na veletrhu Mobitex v Brně.

…velkých zajímavých 
zakázek…

„Zmíněné zakázky, na kterých jsme se 
podíleli jakožto subdodavatel většiny 
herních prvků a v případě druhé zakáz-
ky také naučných prvků, se týkaly cel-
kové regenerace zahrad mateřských 
škol v Nechanicích a ve Vrbové Lhotě 
na Nymbursku. Druhou z těchto zahrad 
a v ní umístěné dětské hřiště bylo třeba 
upravit v přírodním stylu tak, aby sloužila 
environmentálnímu vzdělávání dětí a spl-
ňovala požadavky pro získání dotace na 

Evropské peníze mohou kromě jiného 
také inspirovat k novým výrobkům

Zhruba před rokem jsme v listopadovém vydání Dřevařského magazínu (DM 11/2014) představili 
malou společnost DŘEVOSLAV ze Slavonic, jejíž hlavní výrobní náplní jsou dřevěné herní prvky 
dětských hřišť, které zprvu z finančních důvodů nabízela jen pro tzv. domácí využití v zahradách 
rodinných domů. S přibývajícím zájmem o tento sortiment se však firma počátkem roku 2014 
nakonec rozhodla finančními prostředky nešetřit a investovat do certifikace. Tento počin jí kromě 
rozšíření trhu o veřejný sektor přinesl koncem loňského roku i zajímavou spolupráci se zahradními 
architekty a ve spojení s nimi (a díky evropským dotacím) také řadu nových nestandardních výrobků, 
využitelných i v samostatně realizovaných zakázkách.
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Společnost DŘEVOSLAV se díky certifikaci výrobků během půldruhého roku posunula od privátního dětského zahradního 
programu až po bezpečná dětská hřiště pro veřejný sektor
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její pořízení z evropských fondů. A to 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí respektive jeho prioritní osy 7 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci en-
vironmentálního vzdělávání, poradenství 
a osvětu,“ informoval nás jednatel spo-
lečnosti Jan Černý na veletrhu Mobitex 
s tím, že při splnění všech podmínek 
mohla předmětná dotace činit až 90 % 
z celkově uznatelných nákladů. Podle 
něj se proto investor a realizační firma již 
ve fázi projektu snažili o vytvoření takové 
přírodní zahrady, kde by jednotlivé prvky 
maximálně využívaly potenciálu přírody, 
byly tvořeny přírodními materiály a záro-
veň nenásilnou formou a přitom hravě 
umožňovaly dětem seznámit se s jed-
notlivými zákonitostmi přírody. „V tom-
to kontextu pak byly navrženy i vlastní 
herní a naučné prvky, které musely být 
vyrobeny z akátového dřeva se zacho-
váním přírodního tvaru, vzhledu i barvy,“ 
pokračuje jednatel a dodává, že pokud 
se jeho firma chtěla o tyto zakázky uchá-
zet, nezbylo jí, než se naučit pracovat 
i s rostlým akátem a opět zainvestovat 
do certifikace.

…a rozšíření sortimentu 
o nové nestandardní prvky

„Na druhé straně jsme se ale dostali 
k řadě zajímavých výrobků, o kterých 

jsme dosud neměli ani tušení a nebo 
nás nenapadlo, že by o ně mohl být na 
trhu zájem. Proto jsme o ně rozšířili i náš 
běžně nabízený sortiment ve víře, že je 
do budoucna uplatníme i v našich samo-
statných projektech dětských hřišť nebo 
v rámci kusového prodeje přes e-shop,“ 
doplnil J. Černý. Součástí zmíněného 
projektu regenerace zahrady totiž nebylo 
jen klasické dětské hřiště z akátového 
dřeva s prolézačkami, houpačkami, 
lezeckými a šplhacími věžemi a balan-
čními prvky či dětským domečkem, ale 
také např. pohyblivé svahové lávky na 
spojovacích dlážděných či terénních 
stezkách, smyslový chodník, vodní hra, 
hmyzí hotel a další. 
„Na tzv. smyslovém chodníku si děti, ale 
i dospělí, mohou vyzkoušet a procvičit 
hmat rukou či chodidel. Jde o sousta-
vu za sebou poskládaných čtvercových 
nebo obdélníkových polí vytýčených 
v zemi buď betonovými obrubníky nebo 
v našem případě akátovými fošnami. 
Každé pole je vyplněno jiným materiá-
lem respektive povrchem (písek, hlína, 
kačírek, velké oblázky, kůra, dřevěné 
štěpky, pryžová či dřevěná dlažba z hra-
nolů, umělý trávník apod.) a chodník 
jako celek podle odborníků prospívá 
rozvoji smyslů a motoriky,“ poučil nás 
jednatel s tím, že dalším z nových výrob-
ků, sloužících k rozvoji představivosti či 

fantazie u dětí a také jejich výuce, je vod-
ní hra. Tvoří ji dřevěný stolek napojený 
na zdroj vody (nejlépe na pumpu vlastní 
studny) imitující vodní plochu. Stolek je 
ze dvou stran opatřen „stavidly“, kterými 
se voda přepouští do dřevěných koryt, 
jimiž odtéká a mizí ve štěrkovém podloží. 
Pomocí této hry si děti kromě pouštění 
lodiček mohou zkoušet regulovat tok 
vody, přehrazovat koryta, stavět hrá-
ze, obtoky neboli poznávat zákonitosti 
toku vody. Zejména pro výuku, nikoliv 
ke hrám, je pak určen i tzv. hmyzí hotel, 
který při jarní premiérové prezentaci 
zaujal nejednoho z návštěvníků výše 
zmíněných veletrhů. 
„Tento výrobek o velikosti větší ptačí 
budky se sedlovou stříškou tvoří ob-
délníkový korpus s jednou či několika 
mezistěnami a poličkami. Mezi nimi 
jsou různé výplně (větvičky, kousky 
dřeva v různém stádiu hniloby nebo 
s chodbičkami po dřevokazích apod.). 
Díky těmto výplním a solární lampě na 
stříšce je po setmění vyhledáván spou-
stou druhů hmyzu a některý si zde na-
jde i trvalý pobyt.“ upřesnil Jan Černý 
a závěrem doplnil, že dalšími výrobky 
firmy iniciovanými zakázkou podporo-
vanou evropskými penězi jsou akátové 
zahradní altány, pružinová hou padla, ze-
mljanky, ptačí budky, vyvýšené záhony, 
kompostéry atd.

Do sortimentu z rostlého akátu paří mimo jiné i pro firmu tradiční dětské domečky a nově také pohyblivé lávky a další balanční prvky

Detail provedení vodní hry a hmyzího hotelu


