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Čas tráven na čerstvémvzduchu by měl sloužit k vybití

p ebytečnéenergie dětí a podporovat p irozen pohyb.
Na druhé straně mají učitelky v MŠvelkou odpovědnost

za bezpečnost svě en ch dětí. Jak tyto dva aspekty skloubit? M že b t

zahrada u vašíMŠproměna v atraktivní herní plochu, která aktivně vybízí
ke h e azároveň zvlišíbezpečnost pohybu dětívenku? Existuje eŠenípro
dětská h iště, jež eliminuje urazy vzniklé pádem, poskytuje celoroČní využitía splňuje hygienické normy?

Vybavenost ško|ek je často
na vysoké urovni a po komW!.''tr',',", '" pletních rekonstrukcích budov a doplnění didakticklich pomťrcek p ichází často ada na ešenídvorkťr a zahrad.
Součástízahrad v VtŠbyivají nevyhovující
staré plochy z betonu , dlažby nebo asfaltu,
kde je vyššíriziko pádu a urazu dětí. lnvestice

do projektťr byvají nákladné. A tak se nabízí
otázka, jak správně vynaložit usporené nebo
získané finančníprost edky? Bezpečné povrchy SmartSoft jsou chytrlim a dlouhodoblim
ešením.

lnvestor často věnuje zv šenou pozornost
vyiběru herních prvk a již méně se zajímá
o kvalitnía bezudržbovou dopadovou plochu,
kterou často ešíokrajově. Zatravnění, písek
nebo kačírekjsou častou volbou, která s sebou
nese dodatečné náklady na pravidelnou udrž,
bu z dťrvodu dodržení hygienick ch norem.

V neposlední adě je dobré neopomíjet es-

kter

potěší nejen oko rodičťr.
Nakonec jsou to právě rodiče, kte í školku pro
své děti vybírají. A ,,dobry pocit" z prost edí,
kde tráví čas jejich děti, je pro ně d ležitli,
i když se to tak nemusí vždy jevit.

tetickyi dojem,

,,Počótečnírozhodnutí pro ešenízahrady vzešlo
problému dopadovych ploch, které tu byly z minulosti. Jednalo se p edevším o písek nebo kačírek. Běžně jsme na dopadové plochy u herních
prvk volili kačírek,ktery považujeme za hygieničtější.Písek nóm nevyhovoval z dťlvodu nutné

z

vyměny, vysoké prašnosti. V obou p ípadech se
jednalo o poměrně nóročnéešenína držbu
i pravidelné finančnínóklady. V momentě, kdy

se na trhu objevil systém dopadovych ploch

SmartSoft, jsem zajósala," uvádí paní Mgr. Jitka Janouškovcová, editelka tvtš p etlucká.

Podobnou zkušenost mají iv MŠHribská ,,Naše
zahrada je vybudovanó na navóžce a pťlda není
velmi kvalitní. Zatravněné plochy byly velmi
rychle vyšlapané nebo během prvních teplych
květnovych dnívypólené od slunce. Když zapršelo, děti byly celé od bláta. Ideólní ešení znamenalo strhnout, navést novou hlínu, zatravnit. Hledala jsem nové ešení, které by nám vyhovovalo
cenou, kvalitou, bezudržbovostí, o narazila jsem
na nabídku povrchťl SmartSoft. V zahradě jsme
používali kačírek.Poměrně vyhovujícívarianta,
ale začalo nóm to dělat problémy p i (ldržbě za,
travněnych ploch a každé dva roky jsme jej museli doplňovat. Hledali jsme dlouhodobé efektivní
ešení,"

SmartSoft bezpečnépovrchy je možnévyužítjako další atraktivní herní prvek dětského
hriště. Cílem je vytváret dopadové plochy,
které jednotlivé herní prvky graficky a tematicky spojí do jednoho celku. Povrchy nabízí
celoroční využitelnost s minimálními náklady
na rjdržbu. Skvělou v hodou je možnost realizace i na starší,již fungujícídětská h iště.
SmartSoft je kvalitní dopadová plocha certifikovaná dle ČsN EN 1 177.

Jedná se o speciální povrchz měkkého 9umového granulátu, kter se hodí na všechny typy
dětskyích h išťa herních ploch s rťrznyim stupněm tvrdosti. K dispozicije v mnoha barevnyich
variantách, ze kter ch lze vytvá et obrazce
jako jsou zví átka, p írodnímotivy nebo speciální hrací prvky (abeceda, skákací panák, bludiště, čIověčenezlob se, míčovéhry, ale i dopravní tématika apod.). Děti se tak p i h e učí
i nov m znaIostem a dovednostem. Na povrch
SmartSoft je možnéi kreslit barevnou k ídou.
Tvar a velikost plochy nejsou omezeny. Mož-

nost umístěnína stárnoucí a nebezpečné
betonové či asfaltové chodníky a terasy šet í
značnéfinančníprost edky a zároveň ešíjejich nevyhovující stav. Pokud takov mi plochami školka nedisponuje, je možnépovrch
položit na nově vybudované štěrkovépodklady olemované obrubníky.
,,Pbchy jsou bezpečné,velmi snadno se udržují
čisté,pokud dojde ke znečištění,pouze oplóchneme vodou. Během t í let, co plochy využívóme,
jsme nemuseli použít žódn t jiny zpťlsob (ldržby.
Někdy za nós zvlódne (ldržbu p íroda sama.
Déšťje velkym pomocníkem a nic nós nestojí,"
pochvaIují si své rozhodnutív tUŠPretlucká.

Součástínevyhovujících ploch byvá často také
nefunkční brouzdaliště. Jednoduchou ripravou jej lze p ebudovat na mIhoviště s vestavěnou sprchou, které v chIadnějších měsících
posloužíjako bezpečnéa atraktivní h iště.
Obsah, zamě ení a funkčnost povrchu je dána
originálním grafickyim ešenímd|e pot eb,

zájmu a fantazie zadavateIe. Součástí plochy
stávající nebo nov herní prvek.

m že b)it i

Úpravu brouzdaliště využili i v MŠH ibská:
,,Mlhoviště považuji za opravdu bezpečnéa zó-

roveň multifunkční. Povrch eliminuje no minimum riziko (lrazu uklouznutím. Obsahuje prvky, které děti ródy využívajíke h e, Dnešníděti
se všeobecně mólo pohybují a mají lokomoční
problémy. Nejsou zvyklé se v p írodě pohybovat,
takže i ty malé špalíčkyjsou pro ně zóbavné."

Součástímultifunkčních ploch jsou 3D bezpečnétvary. Lze jimi prakticky doplňovat
h iště a p edstavují samostatn herní prvek
ve tvaru zví átek a kopečkťr. Lze je využítpro
rťrznéhry nebo jako atraktivní měkká sedátka. Děti je mají rády. Dokladem je zkušenost
z MŠP etlucká. Jak

uvádípaní editetka: ,,Velmi

oblíbenym prvkem u dětí se stalo 3D mraveniště, kde si děti skrytymi tunylky v mraveništi

posílajímaló autíčka,míčky,sypou písek, v zimě
sníh a v létě lze využítke h e i vodu. Zpťlsob využitíje vel m i i nteraktivn í!'

V letošnímroce společnost rozšíila

nabídku
o možnost realizace nového nebo p ebudování stávajícího pískovištěna multifunkční a bezpečnéza ízení. Díky svému tvaru a měkkému
povrchu umožňuje mnohonásobně většívyužitínež to klasické, lemované betonovou zdí,
p ípadně d evěnyimi nebo plastov mi sedáky.
Navíc je beztvrdyich hran a

nebezpečn ch škvír.

Z pískovištěmťrže b t nap . atraktivnía p itom
bezpečná balančnídráha pro p ebíháníasezení, nebo je možnétvar lemu upravit do podoby dlouhého hada, housenky či mo ské vIny.
Do povrchu 3D pískoviště je možnéosadit zápustná oka pro uchycenízakryvací p|achty.
Takové pískoviště je ideálním místem pro osa-

zení 3D herními prvky typu MlNl-tunel nebo

MlN!-mraveniště, 3D želva, p ípadně jen jednotliv mi ostrťrvky s povrchem SmartSoft
umožňujícíbalancování a p ech ázení z jednoho ostrťrvku na

druh

.

Povrch SmartSoft si pochvalujívšichni - učiteIé, děti i rodiče. Dokladem jsou slova editelky
MŠH ibská:,,Ro diče nóm zahradu chvólí. Pravda,
považujíza standard, samoz ejmost, že se ve školce něco děje, buduje, udržuje. Pozitivně hodnotí
p edevším to, že to pěkně vypadó. Nově p íchozí
lidé vysledek komentujíve srovnóní s jinymi školkami. Děti reagují na změny pozitivně a využívají
h iště a jednotlivé prvky naprosto p irozeně. Mezi
nejoblíbenějšíprvky pat í p edevšímtrampolína.
Dětem je v tom dob e, a to je rozhodující!

Odbornou instalaci provádí firma 4soft

s. r. o.

Firma4softs.r.o.sezab vánejeninstalacípovrchu,alepostaráseiodalšívěci:odvstupníkonzultaceado-

poručenínejvhodnějšíhoešenípesnávrhgraficképodobyplochyažpojehoinstalaci,pípadněivybavení
herními prvky, Návrhy a nabídky jsou realizovány zdarma a rychle.

mobi|: +420 605 163 929, e-mail: info@4soft.cz
více informací naleznete na internetov ch stránkách:

Wwltlr.4,soft.Gz
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