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Vážení zákazníci a p�átelé, 
 
 

Naše spole�nost je p�edním sv�tovým výrobcem originálních d�tských h�iš�, atypických herních prvk� a 
mobiliá�e. Vznikla v roce 2003 a b�hem n�kolika let se z ní stala silná a dynamicky se rozvíjející spole�nost, 
která zaplnila pomyslnou mezeru na trhu a umožnila b�hem t�í let vznik skoro tisíce unikátních d�tských h�iš� a 
atypických exteriérových realizací z akátového d�eva. 
 

V dnešní dob� u nás pracuje p�es 100 spokojených zam�stnanc� a m�žeme se pochlubit dobrými výsledky a 
referencemi v n�kolika státech Evropy. 
 

Díky kvalit� práce a neustálému zdokonalování produkt� a zp�sob� práce jsme se stali pevnou sou�ástí trhu 
s d�tskými prvky a atypickými realizacemi a konkurencí t�m nejv�tším výrobc�m na sv�t�. Naší filozofií je 
vyráb�t kvalitní výrobky z t�ch nejlepších materiál� a nabízet vysokou úrove� souvisejících služeb za p�íznivé 
ceny. 

 

Stali jsme se první spole�ností ze st�ední a východní Evropy, která je �lenem Evropské federace výrobc� 
v d�tském pr�myslu FEPI. 
 

Všechny naše prvky jsou vyráb�né z akátového d�eva.  
 

Akát je strom pocházející ze severní Ameriky. U nás jsou vysazovány od 17. století. Jeho žlutozelené d�evo je 
nesmírn� houževnaté a jedná se o jednu z nejtvrdších d�evin rostoucí v Evrop�. Díky tomu je velice odolný 
v��i pov�trnostním vliv�m �i p�sobení houbových chorob d�eva a také je odolný proti vandalismu.  
 

Veškeré d�evo je od fáze t�žby p�es odkorn�ní, broušení a svázání do sestav opracováváno ru�n�.  
 

Zpracovaný materiál je záv�rem lazurován nejkvalitn�jšími syntetickými barvami nebo p�írodními olejovými 
barvami na bázi �išt�ných rostlinných surovin, certifikovanými evropskými ekologickými osv�d�eními.  
 

�ásti, které p�icházejí do styku se zeminou (pod úrovní zem�), jsou penetrovány p�ípravky na bázi asfalt�.  
 

Použité kovové komponenty (spojovací materiál, �et�zy, plechy) mají protikorozní úpravu (nap�. žárovým 
zinkováním), pokud nejsou použity p�ímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál spl�uje technické 
normy �SN, DIN, TÜV.  
 

Je možné potvrdit, že tém�� veškerý použitý materiál je beze zbytku recyklovatelný, není zdraví škodlivý a je 
p�átelský v��i životnímu prost�edí. 
P�es výjime�nost a originalitu hracích prvk� mají naše výrobky certifikáty dle �SN-EN 1176, které zaru�ují 
bezpe�nost pro d�ti. 
 

Na životní prost�edí je v dnešní dob� kladem obrovský d�raz a v naší spole�nosti tomu není jinak.  
 

Naší hlavní výrobní surovinou je d�evo a naše výrobky jsou ve velké mí�e umís�ovány do otev�ených prostor, 
park�, zahrad atd… Proto je naším cílem prvky budovat tak, aby nenarušovaly ráz a charakter krajiny ale naopak 
jej dotvá�ely a nabízely tak rodin� mimo zábavy i p�íjemné místo k odpo�inku.   
 

Celý proces výroby jednotlivých prvk� je provád�n ru�n� a jsme držiteli certifikátu o ekologickém p�ístupu 
k životnímu prost�edí ISO 14001 a �EZ-zelená energie. 
 

�innost naší spole�nosti Tomovy parky s. r. o. p�edpokládá v�elý vztah k d�tem, proto podporujeme r�zné 
charitativní akce zam��ené na pomoc d�tem. Velice úzce spolupracujeme s Fondem ohrožených d�tí a 
sponzorsky podporujeme všechny jejich aktivity. 
 

Pro naši spole�nost nekon�í vztah s klientem p�edáním díla, ale naopak za�íná partnerství p�i údržb�, 
provozování a rozši�ování d�tského h�išt�. 
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Tomovy parky s.r.o. 
Adresa: Karlovice, Radvánovice 11 
511 01  Turnov 
 
Tel: 481 389 181 
Fax: 481 389 368 
GSM Brána: 731 612 214 
 
Email: info@tomovy parky.cz / m.jirak@tomovyparky.cz 
www.tomovyparky.cz 
 
osoba pov��ená pro obchodní styk: Lukáš B�lohradský, jednatel spole�nosti 
osoba pov��ená pro zpracování nabídky: Martin Jirák, regionální manažer 
osoba pov��ená ve v�ci technické a pro p�edání díla: Ond�ej Šabaka 
tel.: 731 155 237, email: sabaka@tomovyparky.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technické zázemí: 
 
- spole�nost provádí vlastní vývoj výrobk� v souladu s �SN – EN 1176 a technickou 
 dokumentaci zpracovává využitím výpo�etní techniky a 3D software (Sketch-UP, 

COREL a  Solidworks). 
- hrací prvky d�tských h�iš� certifikuje Strojírenský zkušební ústav Brno s.p. a TUV 

Thuringen. 
- p�i zpracování obchodních nabídek používá spole�nost pro vizualizace grafické 

programy. 
- spole�nost prošla  certifikací podle ISO 9001 a 14001 v m�síci kv�tnu 2006. 
- výrobní základna spole�nosti ve Hnanicích u Turnova disponuje strojním 

vybavením pot�ebným pro zajišt�ní standardní kvality výrobk�. 
- pro povrchové úpravy výrobk� má spole�nost vyvinut speciální nát�rový systém na 

vodní bázi pro vnit�ní i venkovní použití s vysokým hydrofóbním ú�inkem, bez 
obsahu biocidních látek. 

- první �tvrtletní prohlídku provádí zhotovitel bezplatn�. Podmínkou pro trvání 
záruky je provád�ní �tvrtletních a ro�ních prohlídek oprávn�nou osobou, v rozsahu 
dle p�ílohy �.1  smlouvy o dílo a vedení záznam� o prohlídkách v provozní knize. 

- p�edpokládaná životnost výrobk� z akátového d�eva 15-20 let. 
- Pro zajišt�ní revizí disponuje firma kvalifikovanými autorizovanými kontrolory, 

v�. odpovídajících zkušebních prost�edk� dle �SN EN 1176 
- Pro zajišt�ní servisních prací disponuje firma týmem vyškolených servisních 

technik� v�etn� nejmodern�jšího technického vybavení 
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Použitý materiál: 

� Veškeré nosné a stabiliza�ní prvky sestav vyrábíme z akátového d�eva (Robinia 
pseudoacacia). 

� Dopl�ující konstruk�ní díly (plošiny, st�íšky, atd.) vyrábíme i z dubového d�eva, jehož 
vynikající konstruk�ní vlastnosti jsou obecn� známé.  

� Veškeré d�evo je od fáze t�žby p�es odkorn�ní, broušení a svázání do sestav 
opracováváno ru�n�. Zpracovaný materiál je záv�rem lazurován nejkvalitn�jšími 
syntetickými barvami nebo p�írodními olejovými barvami na bázi �išt�ných 
rostlinných surovin, certifikovanými evropskými ekologickými osv�d�eními. �ásti, 
které p�icházejí do styku se zeminou (pod úrovní zem�), jsou penetrovány p�ípravky 
na bázi asfalt�.  

� Použité kovové komponenty (spojovací materiál, �et�zy, plechy) mají protikorozní 
úpravu (nap�. žárovým zinkováním), pokud nejsou použity p�ímo nerezové materiály. 
Spojovací pevnostní materiál spl�uje technické normy �SN, DIN, TÜV. 

Kotvení prvk�:  
Stojny veškerých prvk� jsou prodloužené, �ást podzemní je impregnována penetra�ním 
nát�rem PENETRAL a zabetonována v hloubce pod úrovní vrstvy dopadového materiálu. 
 

Info o sítích a nát�rech: 

 
SÍT�           BARVY 
- spole�nost Tomovy Parky s.r.o.          - spole�nost Tomovy Parky 
nyní používá nové polypropylenové     používá na povrchovou úpravu  
sít� s ocelovým jádrem.      prvk� Akrylátovou lazuru na 
Tyto sít� jsou odolné v��i      vodní bázi pro vnit�ní i venkovní 
poškození vandalismem a jejich     použití s vysokým hydrofóbním 
životnost je v porovnání       ú�inkem, bez obsahu biocidních 
s ostatními sít�mi velmi vysoká.    látek. 13 standartních odstín� 
Tyto materiály vyráb�né švédskou     + odstíny na p�ání p�i odb�ru 
firmou Polyfix reprezentují      minimáln� 5-ti litr�.  
absolutní sv�tovou       Našimi základními barvami jsou: 
špi�ku v oboru.       rezavohn�dá = O	ECH  

+ dopl�ková zelená = 
= JEDLOVÁ ZELE
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� D�tské h�išt� Jilemnice 
� D�tské h�išt� Turnov 
� D�tská h�išt� Jablonec n.N. 
� D�tské h�išt� MŠ Zelene� 
� D�tské h�išt� MŠ Jenišovice 
� D�tské h�išt� Pec pod Sn�žkou 
� D�tské h�išt� Špindler�v Mlýn 
� D�tská h�išt� Nová Paka 
� D�tská h�išt� D��ín 
� D�tské h�išt� Plze� 
� D�tské h�išt� Strakonice 
� D�tské h�išt� Tábor 
� D�tská h�išt� Praha - hl.m�sto 
� D�tská h�išt� Ostrava 
� D�tská h�išt� Brno 
� D�tské h�išt� Most 
� D�tské h�išt� Litvínov 
� D�tské h�išt� Cheb 
� D�tské h�išt� Chrudim 
� D�tská h�išt� Ji�ín 
� D�tská h�išt� Praha-K�eslice,Újezd n Lesy,Karlín atd. 
� D�tská h�išt� Lipno - areál Marina 
� Proléza�ková sestava Kozákov-Ba�ov,   
� D�ev�né atrakce a proléza�ky – areál „Š�astná zem�“ 
� Houpací sestava Autokemp Sedmihorky 
� Houpa�ky  a houpací lavice hrad Valdštejn 
� Proléza�ková sestava - Turnov, Mok�iny 
� Proléza�kové sestavy - 	í�any u Prahy  
� Proléza�ková sestava – Penzion �ertoryje, Kr�kovice 
� Altány, lavice a stoly, informa�ní tabule nau�ného systému v �eském ráji 
� Atypické prvky ZOO Praha 
 
 

Firma p�sobí od roku 1994. Zpo�átku se specializovala na opat�ení pro ochranu p�írody. 
Postupn� za�azovala do výrobního programu i výrobu turistického mobiliá�e, zejména 
v �eském ráji. Od roku 2001 spolupracujeme s n�meckými partnery, kde jsme získávali i 
první praktické zkušenosti s výrobou d�tských proléza�ek. Od roku 2002 jsme zahájili naši 
vlastní originální výrobu v našem regionu. Díky své výjime�nosti si získaly zna�ný ohlas u 
ve�ejnosti i v médiích. 
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Reference Tomovy parky s.r.o. – vý�et zakázek 
 

 
Vý�et hotových zakázek za rok 2004  je cca 52 d�tských h�iš� a park�. Mezi které pat�í nap�íklad: Litvínov, 
�eská Lípa, Turnov, PHA – Horní Po�ernice, Semily, Ji�ín, Vlašim, Jablonec n/N, Ostrava, Nový Ji�ín, Zoo 
Brno, Zoo Praha,  Nový Lískovec, Býkovice, �í�ovice, �er�any, Lázn� B�lohrad, PHA – Mš Sluncová, Roztoky 
u Prahy, Vranov, Zelene�, Unhoš�, …… 
 
Vý�et zakázek za rok 2005 je cca 271 d�tských h�iš� a park�.   Mezi které pat�í nap�íklad: Oú – Albrechtice 
v Jizerských Horách, Oú �eperka, �eská Lípa, Dv�r Králové mš, Hobšovice, Chlumín, Desná, JBC – Kokonín 
Mš, Kbel Oú, Lou�e� Oú, m�sto  Lipno nad Vltavou, Lipnice nad Sázavou, Mariánské Lázn� Mš, Nový Bor, 
Fond Ohrožených D�tí PHA, Polepy Oú, Praha – �áblice, Pec pod Sn�žkou, Rokytovec oú, Sv�tlá nad Sázavou, 
Turnov, Uherské Hradišt�, Unhoš� – p. Paterová, Vrchlabí – hotel Špek, Vestec, Vysoké Mýto, Valašské 
Mezi�í�í, Zbýšov, M�stské Lesy Znojmo, ZOO Ohrada – Hluboká nad Vltavou, ZOO LBC, ZOO Praha, 
Bechlín, Bechyn�, Dolany u Kladna, Dubá, Horní Bezd�kov,  Hrádek u Rokycan, Kamenice, Koberovy, 
Konecchlumí, Klokánek Praha,  Lysice, Mladá Boleslav Mš, Nová Paka, Nymburk, Ostrava, Ostrava Poruba, 
Petrovice, Polom, Povrly, Praha = Satalice, �akovice, Žluté Láz�n�, Horní Po�ernice, Mod�any, Riverside OPS, 
Stod�lky, Újezd…, Slatiny, Stará Paka, Týnec nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem, Valdice, Volanice, 
Žabov�esky nad Oh�í, �eské Bud�jovice – Kongregace Sester Nejvyšší Svátosti, ………………….. 
 
Vý�et zakázek za rok 2006 je cca 360  d�tských h�iš� a park�. Mezi které pat�í nap�íklad: ZOO Vyškov,  ZOO 
Ústí nad Labem, Mú Ústí nad Labem, Oú Velké Hyd�ice, Varnsdorf bytové družstvo, Mš Štechovice, Oú Stará 
Paka, Oú Sme�no, Oú Stehel�evec, Praha 5 Radotín M�, Excon Praha 9, Mš Praha 10 Vršovice, Oú Povrly, Mš 
Praha 4 Lhotka, Jedli�k�v ústava Praha 2, 6. Mš Plze�, UM� Dolní Po�ernice, Oú Poštovice, M� K�eslice Praha 
10,  Mš Satalice, Oú Putimov, Mš Praha 8 Kobylisy, Praha 4 Žluté Lázn�, 23 Mš Plze�, Oú Ostrom��, Mš Nový 
Bodžov, Mš Mnichovo Hradišt�, Mladá Boleslav Radou� MÚ, Most CV�, Zš a Mš Mimo�, Mš Lu�any nad 
Nisou, Oblastní charita Liberec, Zš a Mš Kostelní Hlavno, Správa Láze�ských Park� Karlovy Vary, M�sto Cheb 
Výstava Landesgarden Schau, Bohumín Mú, ZOO Brno, Brno Eden, Brno Lipka, D��ín Mú, Drnovice Zš, Dubá 
Oú, Harachov p. Hilbert, Oú Hlavenec, Hrad�any oú, Chlumín oú,  Lipno Bobová Dráha, Jablonec nad Nisou 
Mš Palackého a Maršovice, Liberec P�ehrada, Litvínov areál Lou�ky, Kyšice oú, Kutná Hora, Kosmonosy Mš, 
Loukov oú, Ludvíkov oú, Mladá Vožice mš, Mlad�jov oú, Rýma�ov Mú, Sázava Mú,Tachov Mš, Telnice 
Jednota Orel, Terezín Mú, ………………. 
 
Vý�et zakázek za rok 2007 je cca 310  d�tských h�iš� a park�. Mezi které pat�í nap�íklad: ZOO Ústí nad Labem, 
D��ín, Praha Vyšehrad, Praha 5 Zbraslav ÚM�, Praha 8 MŠ U Sluncové, Praha 5 Slivenec ZŠ, Praha 4 ZŠ Jižní 
IV, Zásmuky Ob�anské srdužení, Sázava – kemp, Úvaly MÚ, mikroregion Sedl�ansko – sdružení 8obcí, Zelene� 
OÚ, �eská Lípa MÚ, Liberecko 18 h�iš�, Týnec nad Labem MÚ, Hulice OÚ, Zvole, OÚ, Nena�ovice OÚ, 
Beroun MÚ, Kralupy nad Vltavou DDM, Libe� OÚ, Praha 4 Pod Lysinami ÚM�, Praha 4 Rybá�ská ÚM�, 
Lomnice nad Popelkou, Brno, Mladá Boleslav MÚ,  
Slovensko: Bratislava ÚM�, Nitra ZŠ, Horný Vadi�ov, Malinovo, Pezinok, Stará Lesná,  
Holandsko: Hall, Venray,  atd…………… 
 
Vý�et zakázek za rok 2008 je cca 380  d�tských h�iš� a park�. Mezi které pat�í nap�íklad �R: Praha Velká 
Chuchle, Praha 4 V Pláni, M�sto Doksy, 	í�any - d�tská lé�ebna Olivova, kemp Nová Živohoš�, M�sto Kolín, 
Obec Hudlice, Mate�ská škola P�íbram VIII, Obec Zvánovice, Obec Vrbová lhota, Obec 	itka, M�stys 
Radomyšl, M�sto Mohelnice – lokalita Za penzionem, lokalita ul. Nová, M�sto Rotava – zahrada MŠ, Obec 
Boži�any – d�tské h�išt�, Obec Olovnice – park, Horní Malá Úpa – pohádková stezka, Liberec – Krajská 
nemocnice, M�Ú Nové M�sto pod Smrkem, B�eclav – TJ Lokomotiva, Nové Hrady – zahrada MŠ, Železná 
Ruda – plocha u fotbalového h�išt�, Olomouc – B�lidla, Lesopark, Brno Komín – ul. Vrbenského, M�stys 
Žinkovy – B�ezí – Koko�ov, ZOO Jihlava – d�tské h�išt� „ AFRIKA“, Špindler�v Mlýn – Hotel Arnika, 
Pardubice – Dukla, Vydrovice, koupališt� Jure�ek u 	í�an, Muka�ov – základní škola, Obec Sv�tice, atd…….. 
N�mecko: Bergen, Neckargemünd-Dilsberg, Regensburg, Wiesbaden ;  Velká Británie: Aberlemno ; 
Dánsko: Lokken ; Ma�arsko: Bajot ; Chorvatsko: Zagreb 
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Praha 10, ZŠ U Vršovického nám�stí, Praha 12 MŠ Lojovická, Praha 4 ZŠ Jižní IV, Praha 4 v ulici Malovická 
(ve�ejné), Praha 4 v ulici Lopatecká (ve�ejné), Praha 2 U Vodárny (ve�ejné), Praha 5 MŠ FlowerGarten, Praha 9 
Kbely – ve�ejný park, Praha 9 �erný Most, Praha 4 Komunitní centrum Blumovka, Praha 8 MŠ Šim�nkova, 
Praha B�chovice MŠ, Jílové u Prahy ZŠ, �eský Brod, Obec Malotice, Po�í�í nad Sázavou, Týnec nad Labem, 
Chýn� MŠ, Obec Krupá, Úmonín, Drahel�ice, Rudná u Prahy, Král�v Dv�r, Kostelec u K�ížk�, M��ín, Pla�any, 
Dob�íš, Týnec nad Labem, Kolín, Beroun, Hostivice, a další…  
 

 
 
 
 

http://www.tomovyparky.cz/cs/reference 
 

Reference (kontakty): 
 
   
Základní škola JIŽNÍ IV.   FOD - Klokánek 
Jižní IV. 1750/10,  141 39  Praha 4   K U�ilišti 165,  100 00 Praha 10 Št�rboholy 
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Absolon, zástupce �. Kontaktní osoba:  Jana Vold�ichová 
Telefon: 272 761 887    Telefon: 272 653 720 
Email: absolon@zsjizni.cz    Email: jana.voldrichova@fod.cz 
Doba provedení: roky 2007, 2008, 2009  Doba provedení: rok 2006  
Rozsah: cca 1.000.000,-K�   Rozsah: cca 850.000,-K� 
 
Mate�ská škola Lojovická   Obec  Zelene� 
Lojovická 557/12, 142 00  Praha 4 - Libuš  Kasalova 467,  250 91 Zelene� 
Kontaktní osoba: Ivana Sýkorová,    �editelka Kontaktní osoba:  Ing. Michael Husinec, starosta 
Telefon: 241 471 378    Telefon:  281 925 192 
Email: sykorova.mslojovicka@seznam.cz  Email: obec.zelenec@volny.cz 
Doba provedení:  duben 2007 – 2008, 2009  Doba provedení: rok 2004, kv�ten 2005  
Rozsah: cca 1.200.000,-K�   Rozsah: cca 183.700,-K� 
 

M�stský Ú�ad - Král�v Dv�r   Zoologická zahrada Liberec 

Nám�stí Míru 139, 267 01 Král�v Dv�r  Masarykova 1347/31,  460 01  Liberec 1  
Kontaktní osoba: Petr Vychodil, místostarosta Kontaktní osoba: MVDr. David Nejedlo,  �editel 
Telefon: 311 652 020    Telefon:  482 710 438 
Email: mistostarosta.kd@kraluv-dvur.cz    Email:  nejedlo@zooliberec.cz  
Doba provedení:  rok 2009   Doba provedení: Kv�ten 2006  
Rozsah: cca 500.000,-K�    Rozsah:  280.000,-K� 

 

Tofis – real s.r.o. – areál Litvínov Lou�ky  ZOO m�sta Brna, p�ísp�vková organizace 

Se sídlem: Trojanova 2022/1,  120 00  Praha 2 U Zoologické zahrady 46,  635 00 Brno  
Kontaktní osoba: p. St�íbrný   Kontaktní osoba: Bc. Jana Hadová 
Telefon: 724 303 049    Telefon:  546 432 328 
Email:  stribrny@seznam.cz   Email:  Hadova@zoobrno.cz  
Doba provedení:  �erven 2006   Doba provedení: �erven 2006  
Rozsah: 550.000,-K�     Rozsah:  1.500.000,-K� 

 

Mate�ská škola U Sluncové 

U Sluncové 10a/�p.135,  186 00 Praha 8 - Karlín  
Kontaktní osoba: Zuzana Šteflová, �editelka 
Telefon:  266 311 864 
Email:  msusluncove@seznam.cz  
Doba provedení: 2005 - 2008 
Rozsah:  cca 1.500.000,-K�      
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Použitý materiál 

Veškeré nosné a stabiliza�ní prvky sestav vyrábíme z akátového d�eva ( Robinia 
Pseudoacacia). Dopl�ující konstruk�ní díly (plošina, st�íšky, atd) mohou být i z 

dubového d�eva, jehož vynikající konstruk�ní vlastnosti jsou obesn� známé. Veškeré 
d�evo je od fáze t�žby p�es odkorn�ní, broušení a svázání do sestav opracováno ru�n�. 
Zpracovaný materiál je záv�rem lazurován nejkvalitn�jšími syntetickými barvami nebo 
p�írodními olejovými barvami na bázi �ist�nných rostlinných surovin, certifikovanými 

evropskými ekologickými osv�d�eními.  Použité kovové komponenty ( spojovací 
materiál, �et�zy, plechy) mají protikorozní úpravu (nap�. žárovým zinkováním), pokud 

nejsou použity p�ímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál spl�uje 
technické normy �SN, TÜV, DIN. 

Kotvení prvk� Stojny veškerých prvk� jsou prodloužené, �ást podzemní je nat�ena hydrofobním 
nát�rem a zabetonována v hloubce pod úrovní vrstvy dopadového materiálu. 
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TP1C02-101 houpadlo pružinové "KONÍK" 

Sestava obsahuje *sedadlo na pružin� kotvené do zem� s figurou kon� 

V�ková skupina od 3 do 10 let /do 60kg/ 

Výška 
konstrukce cca 90 cm 

Prostor pro prvek 
V�. ochr. zóny 

300x230 cm 

Kritická výška 
pádu 100 cm 

Dopadová 
plocha pro výšku pádu do 1 m - trávník 7 m2 

-          ru�ní výroba 
-          akátové a dubové broušené d�evo 
-          vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
-          vyrobeno v souladu s  �SN EN 1176 , 1177 

Poznámka 

-          certifikováno u SZÚ s.p. BRNO 
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TP1C03-001 houpa�ka "KLÁDOVKA" 

*k�lová konstrukce s dvoubodovým kotvením 
*dorazové pneumatiky Sestava obsahuje 
*figurální držadla 

V�ková skupina od 4 do 12 let 

Výška 
konstrukce cca 100 cm 

Prostor pro prvek 
V�. ochr. zóny 

600x260 cm 

Kritická výška 
pádu 100 cm 

Dopadová 
plocha pro výšku pádu do 1 m - trávník 15m2 

-          ru�ní výroba 
-          akátové a dubové broušené d�evo 
-          vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
-          vyrobeno v souladu s  �SN EN 1176 , 1177 

Poznámka 

-          certifikováno u SZÚ s.p. BRNO 
 
 

 
 
 

 , www.tomovyparky.cz  

-- 1122 --



                    10-10-0165-0 Ran�í�ov, FORTIS spol. s r.o. 
 

Karlovice - Radvánovice 11, 511 01 Turnov 
Tel.: +420 481 389 181, Fax: +420 481 389 368  
E-mail: obchod@tomovyparky.cz

TP1I03-302 sestava "HRAD MOK	INA" 
*k�lová konstrukce kotvená do terénu  *t�ív�žová zast�ešená konstrukce  (jedna v�ž) 
s plošinami a naklon�nou rampou, propojená zav�šeným mostkem se zábradlím Sestava obsahuje 
*skluzavka  *žeb�iny vertikální i horizontální  *zav�šené pneumatiky uvnit� v�že  

  *lezecí st�na s pro�ezávanými chyty  *zav�šený kládový mostek s �et�zovým zábradlím
  *lezecí st�na sí�ová naklon�ná i vertikální  *ru�kovací brázdi�ky *žeb�ík  
  *basketbalový  koš 

V�ková skupina od 4 do 15 let 

Výška plošiny  150 cm 

Výška konstrukce cca 410 cm 

Prostor pro prvek 
V�. ochr. zóny 

cca 1200 x 1090 cm 

Kritická výška 
pádu 220 cm 

Dopadová plocha pro výšku pádu do 1 m - trávník cca 22 m2 
  pro výšku pádu od 1 do 2 m - bezpe�nostní povrch 22 m2 

  pro výšku pádu nad 2 m - bezpe�nostní povrch  39 m2 
-          ru�ní výroba 
-          akátové a dubové broušené d�evo 
-          vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
-          vyrobeno v souladu s  �SN EN 1176 , 1177 

Poznámka 

-          certifikováno u SZÚ s.p. BRNO 
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Ztyp TP1G00-010 „pískovišt� "SLUNÍ�KO II"250x150cm 

*k�lová konstrukce spojená prkny kotvená do zem� 
*jeden krajní k�l s figurou pro vrchol plachty Sestava obsahuje 
*plachta  

  ( dodáváno bez písku ) 

V�ková skupina od 3 do 12 let 

Výška konstrukce cca 300 cm 

Prostor pro prvek 
V�. ochr. zóny 

250x150 cm 

-          ru�ní výroba 
-          akátové a dubové broušené d�evo 
-          vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
-          vyrobeno v souladu s  �SN EN 1176 , 1177 

Poznámka 

-          certifikováno u SZÚ s.p. BRNO 
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Ztyp TP3D00-011 „Lavice se stolem“  

Sestava obsahuje 

- lavice s op�radlem 
- st�l  
- kotvení 

V�ková skupina - univerzální 
Výška konstrukce - 80 cm 
Prostor pro prvek 

V�. ochr. zóny 
- 427 x 470 cm (uvedeno v�. ochranné zóny) 

Poznámka 
- ru�ní výroba 
- akátové a dubové broušené d�evo 
- vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
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Ztyp TP3D00-011 „Lavicový set se stolem II“  

Sestava obsahuje 

- lavice s op�radlem a podru�kami 2x 
- st�l  
- kotvení 

V�ková skupina - univerzální 
Výška konstrukce - 80 cm 
Prostor pro prvek 

V�. ochr. zóny 
- 470 x 490 cm (uvedeno v�. ochranné zóny) 

Poznámka 
- ru�ní výroba 
- akátové a dubové broušené d�evo 
- vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
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TP3B00-010 „INFOTABULE 40X50“ 
Sestava obsahuje - K�lová konstrukce kotvená do terénu 

                 Prkenná tabule 
Výška 

konstrukce        - cca 200 cm 

Prostor pro prvek 
V�. ochr. zóny 

       - cca 300 x 300 cm  (kruh) 

-          ru�ní výroba 
-          akátové a dubové broušené d�evo 
-          vnit�ní a povrchová úprava nezávadnými p�ípravky 
-          vyrobeno v souladu s  �SN EN 1176 , 1177 

Poznámka 

-          certifikováno u SZÚ s.p. BRNO 
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Tomovy parky s.r.o.       
kalkulace zakázky         

název Ran�í�ov, FORTIS spol. s r.o.       
            
�.zakázky 10-10-0165-0         
kalkuloval Martin Jirák    datum  3.10.2010

            

�íslo  katalogové �íslo název prvku jedn.cena po�et ks. cena celkem
         0 K�

1 TP1C02-101 Houpadlo pružinové KONÍK 11400 1 11 400 K�

2 TP1C03-001 Houpa�ka KLÁDOVKA 17200 1 17 200 K�

3 TP1I03-302 Sestava HRAD MOK�INA 297800 1 297 800 K�

4 Ztyp TP1G00-010 Pískovišt� Sluní�ko II 250x150cm 18700 1 18 700 K�

5 Ztyp TP3D00-004 Lavice se stolem 16500 2 33 000 K�

6 Ztyp TP3D00-004 Lavice se stoly II 23900 3 71 700 K�

7 TP3B00-010 Infopanel 40x50 4300 1 1 500 K�

          0 K�

cena položek bez DPH AKCE - kolauda�ní revizní zpráva ZDARMA !! 451 300 K�
montáž   sou�ástí montáže je betonáž, provozní kniha a první �tvrtletní kontrola 113 312 K�
doprava      5 100 K�
cena celkem bez DPH    569 712 K�
DPH     20% 113 943 K�

cena v�etn� DPH       683 655 K�
Cenová nabídka je platná do 31.1.2011    

 
Termín dodání a instalace: do 6 týdn� od objednání a podpisu smlouvy. 
Záru�ní doba: 120 m�síc� na hnilobu, 60m�síc� na konstrukci prvk� a 

24m�síc� na ostatní komponenty s možností rozší�ení na 5-ti letý 
mimozáru�ní servis. 

                                                                   
Zpracoval :             Martin Jirák, regionální manažer 

    
  Karlovice, Radvánovice 11 

511 01  Turnov 
Mob.: +420 731 610 588 
Fax: +420 481 389 368 
E-mail: m.jirak@tomovyparky.cz 
Web.: www.tomovyparky.cz 
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A. ZÁKLADNÍ ZÁRUKA 
Za p�edpokladu spln�ní p�edpis� pro provoz a údržbu prvk� dle �SN EN 1176-7 a pokyn� výrobce, 
poskytuje výrobce na své výrobky následující záruky. 
 

1) Desetiletá záruka: na hnilobu konstrukcí a nosných �ástí prvk� 
 

2) P�tiletá záruka: základní konstrukce 
 

3) Dvouletá záruka: ostatní komponenty 
a) �et�zy 
b) šroubované spoje 
c) záv�sy houpa�ek a to�ny koloto�� 
d) pružiny 
e) kladky lanovek 
f) skluzavky,  skluzné ty�e,  hrazdy (nerez materiál)  
g) lanové sít� 
h) lana lanovek (koroze povrchu není d�vodem reklamace, jedná se o b�žný jev) 

 

2) V rámci pln�ní p�edpis� pro provoz a údržbu prvk� objednatel zajistí :  
a) denní kontroly a údržbu prvk� dle �SN EN 1176-7 a pokyn� výrobce 
b) 3 provozní kontroly (kvartální), krom� první záru�ní kontroly po montáži 
c) 1 ro�ní prohlídka  

Kontroly a servis m�že provád�t pouze oprávn�ná osoba proškolená výrobcem. 
 

B. PLACENÝ 5 LETÝ SERVIS 
 

1) P�tiletá záruka: 
a) základní konstrukce 
b) �et�zy 
c) šroubované spoje 
d) záv�sy houpa�ek a to�ny koloto�� 
e) pružiny 
f) skluzavky, skluzné ty�e, hrazdy (nerez materiál)  

 

2) Dvouletá záruka 
a) nát�ry základních konstrukcí mimo plochy zatížené ot�rem p�i používání 
b) lanové sít� 
c) kladky lanovek 
d) lana lanovek 
 

Rozší�ená záruka platí v p�ípad�, že si zákazník objedná u výrobce mimozáru�ní servis v níže uvedeném 
rozsahu: 

a) 3 x ro�n� provozní kontroly (kvartální) krom� první záru�ní kontroly po montáži 
b) 1x ro�n� ro�ní prohlídky 

Dále bude provozovatel zajiš�ovat denní kontroly a údržbu h�išt� dle �SN EN 1176-7, a to výrobcem 
proškolenou osobou a povede �ádn� provozní dokumentaci h�išt�. 

 
 
 
 

C. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE 

Výrobcem poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené p�ípady: 
a) poškození vn�jším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem 
b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží 
c) poškození výrobku zp�sobené používáním k jiným ú�el�m, než pro jaké byl vyroben 
d) poškození zp�sobené požíváním neoprávn�nými osobami 
e) p�irozené opot�ebení je v každém p�ípad� ze záruky vyjmuto 
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f) výrobce neru�í za škody, které na výrobku vznikly jeho používáním následn�  
        po zjišt�ní závady. 
g) na nát�ry, pokud k jejich opravám �i obnovám nebyly použity výrobcem schválené barvy 
h) podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je vedení provozní knihy a souvisejících  
        záznam� a provád�ní povinných kontrol 

 
D. KONTROLY P�EDEPSANÉ VÝROBCEM A NORMOU �SN - EN 1176-7 

 
1) Pro ro�ní kontrolu p�edepisuje výrobce provedení následujících úkon�: 

a) kontrolu m�že provád�t pouze servisní pracovník proškolený výrobcem 
b) všechny body vizuální a provozní kontroly 
c) kontrola pevnosti konstrukce a všech jejích �ástí 
d) vým�na poškozených �i nefunk�ních �ástí /je možné i vyjmutí konstrukce ze základ� 
e) vým�na originálních díl�  /jen ve spolupráci s výrobcem/ 
f) opravy nát�r� konstrukce /pouze nát�rové hmoty doporu�ené výrobcem/ 
g) p�ípadné terénní úpravy plochy �i totální vým�na materiálu tlumícího náraz 
h) po 3 letech kompletní nát�r konstrukcí /pouze nát�rové hmoty doporu�ené výrobcem/ 
i) kontrola a p�ípadná vým�na lanových sítí 
j) kontrola a p�ípadná vým�ny plachty pískovišt� 

 

2) Pro �tvrtletní kontrolu p�edepisuje výrobce provedení následujících úkon�: 
a) kontrolu m�že provád�t pouze servisní pracovník proškolený výrobcem 
b) všechny body vizuální kontroly 
c) dotažení všech šroubových spoj�, dopln�ní chyb�jících, vým�na vadných 
d) oprava vadných �i zdevastovaných �ástí konstrukce, zábran, dopln�ní chyb�jících 
e) drobné opravy nát�r� mimo nášlapné plochy /pouze nát�rové hmoty doporu�ené výrobcem/ 
f) odstran�ní ostrých hran - vybroušení prasklin 
g) p�ípadné dopln�ní materiálu tlumícího náraz 
h) kontrola a dotažení svorník�, vrut� sestav 
První prohlídka po 3 m�sících je záru�ní. 
 

3) Provozovatel d�tského h�išt� je povinen, podle p�edpisu výrobce a normy �SN-EN 1176-7, zajistit denní 
kontroly h�išt� v níže uvedeném rozsahu a o kontrolách vést záznamy v provozní knize: 

a) kontrola pevnosti a stability konstrukce /povolené spoje- sesychání d�eva/ 
b) kontrola konstrukce /ostré a vy�nívající hrany, jiné p�ekážky/ 
c) kontrola zábran, jejich pevnost a kompletnost 
d) kontrola z hlediska devastace a vandalismu 
e) kontrola pevnosti ploch /uvoln�ní prken, trámk�, spoj�/ 
f) kontrola chytacích otvor� �i pevnost p�ichycení trámk� 
g) kontrola povrchu /vystouplé hrany, ot�epy, hrubé praskliny/ 
h) kontrola �istoty uvnit� i vn� v�ží /odpadky/ 
i) kontrola uchycení a pevnosti st�echy /celé konstrukce/ 
j) kontrola povrchu /p�ekládání, krytina- odfouklá �i poškozená/ 
k) kontrola uchycení a pevnosti šplhavcích prvk� 
l) kontrola lan, �et�z�, p�í�ek žeb�ík�, ty�í /šrouby, lanové spojky/ 
m) kontrola výšky dojezdové �ásti nad základnou 
n) kontrola kluzné a dojezdové plochy 
o) kontrola bo�nic a tuhosti sestavy 
p) kontrola prostoru nad i pod dojezdovou �ástí kontrola uvoln�ní díl� sestavy skluzavky 

 
 
V …………………………dne………….2010 

 

  

……………….…………… ……………….…………… 

         za objednatele                                          za zhotovitele 
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