O FIRMĚ

Společnost Tomovy parky s.r.o. je největším českým výrobcem originálních dětských
hřišť, atypických herních prvků a parkového mobiliáře. Vznikla v roce 2003 a během
několika let se z ní stala silná a dynamicky se rozvíjející společnost, která zaplnila
pomyslnou mezeru na trhu. Dětská hřiště od společnosti Tomovy parky s.r.o. můžete vidět
na více než 1700 místech v ČR a dalších zemí Evropy.
Filozoﬁí společnosti je vyrábět dětská hřiště z těch nejlepších materiálů a nabízet vysokou
úroveň souvisejících služeb za příznivé ceny.
V dnešní době zde pracuje přes sto spokojených zaměstnanců. Díky kvalitě práce a neustálému zdokonalování produktů a technologických postupů jsme se stali pevnou součástí
trhu s dětskými prvky a atypickými realizacemi. Můžeme se pochlubit dobrými výsledky
a referencemi v několika státech Evropy. Jako první výrobci ze střední a východní Evropy
jsme byli přijati za členy „FEPI“ – Evropské federace výrobců dětských hřišť.
Díky výsledkům je naše společnost vyhledávaným partnerem zahraničních producentů,
kteří se rozhodli vstoupit na trh ve střední a východní Evropě. Proto vám již nyní můžeme
nabídnout mnoho kvalitních zahraničních produktů, které doposud na našem trhu chyběly.
Během následujících let bychom rádi pokračovali v rozvoji i rozšiřování sortimentu
a zařadili se tak mezi nejsilnější společnosti svého druhu v Evropě.
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NABÍZÍME

Nabízíme komplexní služby týkající se dětských hřišť, přírodních a multifunkčních
sportovišť a parků. Naše služby jsou cíleny zejména na komunální sféru a její potřeby.
Vyrábíme a instalujeme originální dětská hřiště, herní prvky, parky pro seniory a mobiliář
z akátového dřeva. Do portfolia námi nabízených produktů však také patří i herní prvky
a mobiliář např. z nerezové oceli, povrchy z recyklované pryže nebo lité gumy, vzduchové
zemní trampolíny a skateparky.
Všechny námi vyráběné produkty se vyznačují ručním zpracováním dle přání zákazníka.
Při výrobě jsou respektovány přirozené vlastnosti akátového dřeva, zejména jeho křivost.
Současný sortiment tvoří několik set námětových položek jako např. houpačky
a houpadla, skluzavky, lanovky, herní sestavy, lavičky, altány atd. Veškeré tyto herní prvky
a mobiliář je možné rozvinout do desítek různých variant. Životnost výrobků je, dle péče,
i několik desítek let.
Nabízíme vám komplexní řešení šité na míru, zahrnující všechny detaily. Pro naši
společnost nekončí vztah s klientem předáním díla, ale naopak začíná partnerství při
údržbě, provozování a rozšiřování dětského hřiště.
„Práce, kterou přinášíme dětem radost, nás baví a děláme ji rádi. Věříme, že je to na
našich produktech poznat.“
7
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CERTIFIKACE

Certiﬁkáty jsou základní podmínkou pro výrobu a prodej herních prvků (resp. uvedení na
trh). Bez řádné certiﬁkace je veškerá výroba a prodej takových herních prvků v rozporu
s legislativou České republiky. Certiﬁkáty garantují výrobu a instalaci bezpečných herních
prvků, vyrobených v souladu s ČSN EN 1176.
Jsme držiteli certiﬁkátů vydaných dle ČSN EN 1176, které se týkají bezpečnosti výrobků.
Zárukou vysoké kvality výrobků je certiﬁkát ISO 9001, certiﬁkát ISO 14001 je dokladem
vhodnosti environmentálního managementu ﬁrmy a certiﬁkát OHSAS 18001 je dokladem
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V neposlední řadě jsme držiteli certiﬁkátu ČEZ zelená energie, který je dokladem o ekologickém přístupu k životnímu prostředí.
Skutečnost, zda společnost vlastní certiﬁkát na své výrobky, by neměla být brána na
lehkou váhu. Přece jen jde o zdraví a bezpečnost nejenom vašeho dítěte.
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MATERIÁLY

Z čeho vyrábíme
Dřevo je od fáze těžby přes odkornění, broušení a svázání do sestav opracováno ručně.
Zpracovaný materiál je závěrem lazurován nejkvalitnějšími vodou ředitelnými barvami,
certifikovanými evropskými ekologickými osvědčeními. Doplňkově jsou používány
i syntetické barvy té nejvyšší kvality.
Použité kovové komponenty (spojovací materiál, řetězy, plechy) mají protikorozní úpravu
(např. žárovým zinkováním), pokud nejsou použity přímo nerezové materiály. Spojovací
pevnostní materiál splňuje technické normy ČSN a DIN.
Je možné potvrdit, že téměř veškerý použitý materiál je beze zbytku recyklovatelný, není
zdraví škodlivý a je přátelský vůči životnímu prostředí.
Přes výjimečnost a originalitu herních prvků mají naše výrobky certiﬁkáty dle ČSN-EN 1176,
které zaručují bezpečnost pro děti.
Skluzavky jsou dodávány dle přání zákazníka buď celonerezové, nebo s dřevěnými bočnicemi.
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Akátové dřevo
Veškeré nosné a stabilizační prvky sestav vyrábíme
z akátového dřeva (Robinia pseudoacacia). Akát pochází
z amerického kontinentu a u nás se velmi dobře vegetačně
usadil. Je však lesními hospodáři obecně považován za
strom plevelný. U nás je vysazován od 17. století. Akátové
dřevo patří mezi polotvrdé dřeviny a vyznačuje se výjimečně
vysokou přirozenou trvanlivostí, houževnatostí dřevní
hmoty a odolností vůči povětrnostním vlivům či působení
houbových chorob dřeva. Další z mnoha jeho předností je
krásně pokřivené, žlutozelené dřevo, prosycené přírodními
alkaloidy, které při sesychání nevytváří ostré, dlouhé třísky,
jež by mohly způsobit zranění (jako např. smrk). Jedná se
o jednu z nejtvrdších dřevin rostoucích v Evropě. Výrobky
z něj jsou díky tomu velice odolné vůči povětrnostním
vlivům, škůdcům a také vandalismu. Zpracování je pro jeho
přirozenou křivost a tvrdost velice náročné.

Nerezová ocel
Důležitou roli hrají i komponenty, které jsou v přímém
kontaktu s uživateli. Patří mezi ně skluzavky, skluzné
tyče, zábradlí řetězových mostků atd. Všechny tyto
komponenty našich herních prvků jsou vyráběny z nerezové oceli.

Sítě
Nezanedbatelnou součástí prvků jsou lezecí sítě. Naše
herní prvky jsou z důvodu maximální odolnosti vůči
vandalismu vyráběny ze speciálních PAD lan s ocelovým
jádrem.

Dopadové plochy
Významnou roli v bezpečnosti návštěvníků dětských
hřišť hraje i použití vhodného dopadového materiálu.
Dopadový materiál na dětská hřiště se liší dle maximální
výšky možného pádu. Pro výšku pádu do 100 cm je
postačující trávník. Pro výšku pádu nad 100 cm je možno
zvolit buď sypký materiál, a to písek frakce 0,2–2 mm,
nebo štěrkopísek „kačírek“ frakce 2–8 mm. Dále je
možno použít kůru či dřevní třísky. Další variantou je
použití syntetického materiálu – pryže nebo lité gumy.
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O PRODUKTECH

Herní prvky a mobiliář z akátového dřeva
Herní prvky pro dětská hřiště a mobiliář z akátového
dřeva, jejichž největší předností je typické zakřivení,
odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu
a v neposlední řadě samozřejmě i kvalita použitých
ostatních materiálů, jako jsou skluzavky, sedáky atd.
Další obrovskou předností je beztřísková struktura
akátového dřeva, která zabraňuje drobným poraněním,
jež jsou při použití jiného dřeva velmi častá.

Atypické a námětové realizace
Na přání zákazníka navrhujeme a vyrábíme atypické
a námětové realizace. Tyto realizace jsou ve velké míře
ovlivněny místem určení a většinou toto místo jasně
charakterizují. Jedná se např. o realizace lodí na
koupalištích, pohádkových stezek, replik významných
budov či staveb, dopravních prostředků atd. Všechny
tyto realizace jsou od počátku navrhovány tak, aby
splňovaly všechny potřebné normy dle legislativy EU.
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Parky pro seniory
Byly vyvinuty na základě změny životního stylu naší
nejstarší generace a zároveň ovlivněny nároky na trávení
volného času v přírodě. Pod širým nebem si lze protáhnout
a posílit záda, paže nebo nohy a přitom si klidně povídat
s přáteli. Pohyb je prospěšný pro každou věkovou kategorii.
Velký význam má zejména pro lidi v pokročilejším věku,
kdy je aktivní životní styl důležitý pro udržení motorických
schopností a tím i pro delší a zdravější život. Hřiště má
i další význam, a to společenský. Cvičební stroje jsou
přístupné každému, kdo si zakládá na zdravém životním
stylu a možnosti se trochu protáhnout a procvičit motorické
schopnosti. Sportovat a žít aktivně lze v každém věku.
Nikdy není pozdě začít. Pro starší lidi je nejvhodnější třeba
chůze či plavání, ale prospěšná je v podstatě jakákoli
forma pohybu, protahování a procvičování. Nejdůležitější
je však změna myšlení společnosti. Starých lidí přibývá,
právě z hlediska sportu a pohybových aktivit jsou však
okrajovou skupinou, na kterou se příliš nemyslí. Existují sice
specializovaní trenéři, ale z pohledu nabídky ﬁtness center
i veřejných služeb stojí nejstarší generace na periférii.

Prvky pro mateřské školky
Většinu našich herních prvků umíme velikostně modiﬁkovat tak, aby je mohly v plném rozsahu využívat i děti
v předškolním věku. U těchto prvků není potřeba realizovat
dopadovou plochu, což výrazně snižuje náklady na pořízení.

Prvky pro sport
Naše nabídka prvků obsahuje také několik námětových
položek, které se primárně zaměřují na sport. Jedná se
o různé branky, koše, ale také např. o prvky na zlepšování
koordinace pohybu, rovnováhy nebo na posilování
svalstva.

Herní prvky a mobiliář z nerezové oceli
Herní prvky pro dětská hřiště a mobiliář z nerezové oceli
mají velmi moderní design a hodí se především do nově
postavených zábavních a obytných komplexů a také
např. nákupních center. Použité materiály jsou velmi kvalitní, ohleduplné k životnímu prostředí, bez impregnace,
netříštivé a rezistentní vůči povětrnostním podmínkám.
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Vzduchové trampolíny
Vzduchové trampolíny jsou vhodné na dětská hřiště, do
kempů, škol, školek, na multifunkční sportoviště a všude
tam, kde se nabízí možnost trávení volného času. Díky
konstrukci vzduchového polštáře hrozí minimální riziko
úrazu. Nespornou výhodou je velmi snadná montáž
a nízké náklady na provoz.

Dopadové plochy z recyklované pryže
Povrchy z recyklované pryže jsou vhodné především
pro vybavení školních areálů, školek, multifunkčních
sportovišť, bezbariérových prostor, ale i jako bezpečnostní, dopadový materiál pro dětská hřiště. Předností
krytin je minimální riziko úrazů a nulová údržba. Dále
pak bezproblémové pokládání, optimální tlumení hluku
a protiskluzový účinek za mokra.

Dopadové plochy z lité gumy
Speciální, bezpečný, umělý povrch na dopadové plochy z lité gumy je pro dětská hřiště
ideální. Může být položen na stávající plochy, které vyžadují pouze drobné úpravy, nebo
jako součást nových dětských hřišť o různých velikostech, tvarech a barevnosti. Jeho
spodní část je vyrobena z recyklovaných gumových granulátů a vysoce kvalitních
polyuretanových pojiv. Vrchní část je složena z extrémně trvanlivého EPDM granulátu
(umělý kaučuk), který je možné vyrobit v různých barvách a položit do požadovaných tvarů.
Díky EPDM granulátu si tak povrch zachovává stálou barevnost a nevyšlapává se jako
podobné výrobky nebo dlaždice vyrobené pouze z obarvené recyklované gumy, které
mají výrazně kratší životnost. Povrch se míchá a pokládá na místě, je monolitický a není
možné jej rozebrat ani odnést!
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Dopadový povrch z lité gumy z těchto důvodů:
• tlumící vlastnosti povrchu jsou přesně kontrolovatelné
a trvalé bez nutnosti údržby
• je vodopropustný – pod herními prvky se netvoří po
dešti kalužiny
• rychle vysychá, je stále čistý
• je velmi odolný – životnost 10-15 let
• je nehořlavý
• díky jeho struktuře do něj nemohou být zasypány
nebezpečné předměty jako střepy, injekční stříkačky atd.
• není možné jej rozhazovat po okolí nebo po ostatních
dětech
• velká barevná škála a tvarové možnosti
• je vhodný i pro osoby s horší mobilitou nebo vozíčkáře
(je pojezdný, neboříte se do něj)
• povrch SMARTSOFT je certiﬁkovaný Technickým a Zkušebním Ústavem Stavebním Praha a odpovídá normě
ČSN EN 1176 (povrch hřiště tlumící náraz)

Skateparky
Překážky pro skateboarding, in-line a BMX té nejvyšší
kvality. Při výrobě spolupracujeme s předním výrobcem
interiérových a venkovních skateparků v ČR. Produkty
jsou ekologicky ohleduplné a splňují veškeré příslušné
normy. Na konstrukce překážek a jejich pevnost garantujeme záruku po dobu 36 měsíců. Na pojezdové plochy
42 měsíců. Na betonové skateparky je záruka 36 měsíců.

Středisko zemních prací
Provádíme kompletní zemní a výkopové práce a drobné
stavební práce v rámci našich realizovaných projektů,
ale také pro přípravu staveb případných externích
zájemců.Tuto činnost zajišťujeme pásovým bagrem CAT
304 CR, který je vhodný i do velmi nepřístupného terénu.
Pomocí kontejnerového nosiče nákl. vozu MAN TGL
12.180 s užitnou hmotností 6 tun dále zajišťujeme odvoz
suti, odpadu a zeminy, dopravu sypkých materiálů,
stavebního materiálu, přepravu mechanizačních
a dopravních strojů.
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FUNKČNOST / KVALITA / BEZPEČNOST / DESIGN

HERNÍ PRVKY A JEJICH FUNKČNOST
Staré české přísloví praví, že „kdo si hraje, nezlobí“. My však od našich výrobků čekáme
ještě víc. Rádi bychom, aby naše dětská hřiště nebyla jen místem pro zábavu našich dětí,
ale aby se děti na nich zároveň rozvíjely a učily se. Proto jsou naše dětská hřiště a samotné
herní prvky koncipovány tak, aby uspokojily různé věkové skupiny našich dětských uživatelů a jejich nároky. Chceme, aby děti rozvíjely nejen svou obratnost a koordinaci pohybů,
ale také svoji psychiku, schopnost hrát si v kolektivu, aby se učily navzájem se respektovat
a pomáhat si. Proto již při návrhu hřiště pečlivě zvažujeme, pro jakou věkovou skupinu se
dětské hřiště připravuje a co od něj zadavatel očekává.

HERNÍ PRVKY A JEJICH KVALITA
Na kvalitu našich výrobků klademe obrovský důraz, je jednou z hlavních priorit společnosti.
Proto všechny naše herní prvky prochází během výroby a před ﬁnální expedicí trojí kontrolou
kvality. Jsme držiteli certiﬁkátu ISO 9001, který je zárukou vysokého standardu kvality
a bezpečnosti našich produktů.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A JEJICH BEZPEČNOST
Děti ještě nejsou mnohdy schopny odhadnout nebezpečí svého počínání. Vše berou jako
hru. Každá překážka je pro ně překonatelná, každá hradba výzvou. Proto již při návrhu,
výrobě a následné montáži našich prvků myslíme na sebemenší detaily, abychom mohli
v maximální možné míře zaručit bezpečnost pro jejich uživatele. Nespornou výhodou
akátového dřeva je beztřísková struktura dřeva, což vede oproti např. smrkovým
konstrukcím k minimalizaci možných drobných poranění. Povrchové praskliny jsou pro
akátové dřevo charakteristické a nemají žádný vliv na bezpečnost, kvalitu a funkčnost
prvků. Významným nástrojem, o který se ﬁrma opírá ve své snaze o co nejvyšší bezpečnost
svých výrobků, jsou normy ČSN EN 1176. Dokladem toho je skutečnost, že jsme držiteli
certiﬁkátů vydaných SZÚ Brno.

DESIGN HERNÍCH PRVKŮ
Jsme si velmi dobře vědomi, jak je v dnešní době těžké zaujmout něčím novým nebo
originálním, zvláště pokud se jedná o naše nejmenší zákazníky. Proto se vizuální podobou
našich produktů velmi intenzivně a systematicky zabýváme. Každý výrobek je originálem
a všechna naše dětská hřiště a herní prvky vždy poznáte. Barevné zakončení, které máme
chráněno ochrannou známkou, je jasným signálem, že prvek, dětské hřiště či mobiliář
pochází z naší dílny.
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GARANTOVANÝ DOZOR A REVIZE / ZÁRUKA

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ - GARANTOVANÝ DOZOR A REVIZE
Od počátku roku 2009, v rámci zkvalitňování péče o zákazníka, nabízíme novou službu
s názvem systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor. Základní
ﬁlozoﬁí spolupráce s našimi zákazníky obecně je a musí být garance bezpečného hřiště
pro děti pokud možno po celou dobu jeho životnosti.
Dle ČSN EN 1176-6 je provozovatel povinen zabezpečit systém řízení bezpečnosti provozu
dětských hřišť. Nejúčinnějším způsobem je spolupráce provozovatele s kvaliﬁkovanými
pracovníky výrobce, kteří jsou nejlépe seznámeni s problematikou dětských hřišť a údržby
herních prvků.
Nový produkt naší společnosti spočívá v provázání našich služeb od výroby přes montáž
po pravidelné revize a soustavnou údržbu herních prvků. Vše pod dozorem našich autorizovaných techniků. Výjimečnost této služby, kterou na trhu nabízíme jako jediní, ale spočívá
zejména v garanci ekonomické a právní zodpovědnosti jak za stav hřiště, tak i za kvalitu
jednotlivých prováděných služeb – revizí i údržby.
Právní a ekonomické garance poskytujeme za správnost a úplnost zpracované revizní
zprávy na dětské hřiště k datu předání revizní zprávy. To znamená, že budou vyhledána
veškerá rizika a rozpory s ČSN EN 1176, které se u posuzovaných herních prvků a dětského
hřiště komplexně vyskytují. Tyto nálezy budou předány provozovateli k následnému řešení,
případně je smluvně vyřešíme za vás!
Díky tomuto systému jsme vám – jako vlastníkům či provozovatelům hřiště – schopni:
Ušetřit spoustu starostí při řešení případných nešťastných událostí!
• Prodloužit záruku na dětské hřiště na 5, 10 i 15 let – dle délky uzavřené smlouvy
o vzájemné spolupráci v rámci systému řízené bezpečnosti.
• Kvaliﬁkovaně provést namísto provozovatele veškerá opatření stanovená revizní zprávou
a uvést hřiště do souladu s prohlášením o shodě s certiﬁkátem vystaveným na konkrétní
herní prvky a uvést v pravidelných termínech hřiště do souladu s ČSN EN 1176.

ZÁRUKA
Poskytujeme na své produkty základní záruční dobu 10 let na hnilobu, 5 let na základní
nosné konstrukce a 2 roky na ostatní komponenty.
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MONTÁŽ / SERVIS

MONTÁŽ
Závěrečnou částí cesty herního prvku z výrobní haly k dětskému uživateli je montáž.
Provádí ji skupina odborně a technicky proškolených pracovníků. Jejich kvaliﬁkace je
zárukou dodržení veškerých bezpečnostně technických ustanovení. V případě zájmu
zákazníka je možno herní prvky instalovat formou tzv. šéfmontáže, kdy naše ﬁrma na montáž
vyšle zpravidla dva proškolené montéry a zákazník zajistí potřebný počet pomocných
pracovníků, nářadí a beton potřebný k montáži. Tato forma klade větší nároky na zákazníka,
ale je ﬁnančně příznivější než montáž kompletně realizovaná našimi pracovníky.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A JEJICH SERVIS
Naše společnost zajišťuje v plné míře záruční i pozáruční servis. Nabízíme taktéž možnost
smlouvy na 5letý servis včetně čtvrtletních (periodických) a ročních kontrol a servisů
dle ČSN EN 1176. Servis zajišťují vysoce kvaliﬁkovaní pracovníci servisního oddělení
a v naléhavých případech garantujeme provedení opravy do 48 hodin!
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Někdy je velmi obtížné představit si v dané lokalitě dětské hřiště jako celek. Bezplatně pro
vás zpracujeme projekt přesně dle vašich představ včetně 3D vizualizace. Navrhneme
herní prvky vhodné pro koncové uživatele z naší produktové řady nebo připravíme
návrh atypické či námětové realizace. Součástí návrhu je i půdorysné rozmístění prvků.
Graﬁcké výstupy jsou v tištěné podobě nebo ve formátech čitelných ve standardních
programech. 3D vizualizace našich prvků můžeme poskytnout i ve formátech bežných pro
architekty nebo projektanty. Osobní kontakt zákazníka s naším regionálním manažerem
je samozřejmostí.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - ODBORNÉ PORADENSTVÍ PŘI JEHO FINANCOVÁNÍ
V rámci zajištění komplexních služeb poskytujeme poradenství týkající se možnosti
ﬁnancování dětských hřišť z dotací a grantů ve spolupráci s předními odborníky v oboru.

TOMOVY PARKY s.r.o. A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na životní prostředí je v dnešní době kladen obrovský důraz a v naší společnosti tomu
není jinak. Naší hlavní výrobní surovinou je akátové dřevo, které bylo z důvodu křivosti
a nevhodnosti pro dřevařský průmysl dosud prioritně využíváno jako palivo. Přirozená
křivost je vlastnost, která je naopak u materiálu pro naše výrobky vyzdvihována a umožňuje
jeho využití nejen jako zdroje energie.
Naše herní prvky, parky pro seniory a mobiliář jsou ve velké míře umísťovány do otevřených
prostor, parků, zahrad atd. Proto je naším cílem budovat dětská hřiště a oddychové zóny
tak, aby nebyl narušen ráz a charakter krajiny, ale aby jej naše výrobky naopak dotvářely
a nabízely tak rodině kromě zábavy i příjemné místo k odpočinku.
Celý proces výroby jednotlivých herních prvků je prováděn ručně, používáme zejména
vodou ředitelné barvy, šetrné k životnímu prostředí, a takřka veškeré naše odpady
druhotně využíváme. I proto jsme držiteli certiﬁkátu o ekologickém přístupu k životnímu
prostředí ISO 14001 a ČEZ Zelená energie.
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HENDIKEPOVANÍ / PODPORUJEME / JSME ČLENY

TOMOVY PARKY s.r.o. A HENDIKEPOVANÍ
Umíme dle poptávky modiﬁkovat prakticky veškeré herní prvky tak, aby vyhovovaly
i uživatelům s určitým hendikepem, neboť ani na ně samozřejmě nezapomínáme.

PODPORUJEME
Činnost naší společnosti Tomovy parky s. r. o. předpokládá vřelý vztah k dětem, proto
podporujeme různé charitativní akce zaměřené na pomoc dětem. Velice úzce
spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí a sponzorsky podporujeme všechny jejich
aktivity. Každoročně také podporujeme mnoho sportovních a společenských akcí
v regionech.

JSME ČLENY
FEPI – Federation European Play Industry
Evropská federace výrobců dětských hřišť FEPI reprezentuje jedinečnou platformu
výrobců v herním průmyslu v Evropě. Byla založena v roce 2002, sídlí v Bruselu a skládá
se z 20 článků: 6 národních federací a 14 výrobců v herním průmyslu.
Prostřednictvím členství všech důležitých evropských výrobců rozvinula jedinečnou síť
mezi evropskými institucemi, např. parlamentem, evropskými komisemi a výbory, kde se
snaží o nastavení standardů.
Naše společnost se 1. května 2007 stala jako první výrobce ze zemí střední a východní
Evropy členem FEPI.
Díky členství máme zajištěny aktuální informace o vývoji trhu dětských hřišť a dětských
parků v Evropě a podporu naší společnosti v zahraničí.
www.fepi-play.org
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OMEP - L´Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire
Světová organizace pro předškolní výchovu (používaná zkratka OMEP) – L´Organisation
Mondiale pour l´Éducation Préscolaire – je mezinárodní nevládní organizací sdružující
osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení
výchovy a péče o děti od narození do osmi let.
OMEP byl založen na první konferenci konané na Karlově univerzitě v Praze ve dnech
26. - 28. srpna 1948. Tématem konference bylo Dětství a světové společenství. Zakládajícími
členy se stali: Allen of Hurtwood (Velká Británie), Marie Bartušková (Československo),
Ella Esp (Norsko), Alva Myrdal (Švédsko), Jens Sigsgaard (Dánsko). Pražské konference
se zúčastnily delegace z Austrálie, Belgie, Kanady, Číny, Československa, Dánska, Francie,
Zlatého Pobřeží, Velké Británie, Holandska, Indie, Itálie, Norska, Jižní Afriky, Švédska, USA
a Jugoslávie. První světovou předsedkyní OMEPu byla v Praze zvolena Alva Myrdal ze
Švédska. Dokumenty přijaté na pražské zakládající konferenci (Stanovy, Rezoluce,
Plán činnosti) a organizační struktura OMEPu poskytly solidní základ pro jeho rozvoj až
do současnosti. OMEP má konzultativní statut s organizacemi, jako je UNESCO nebo UNICEF.
Národní výbory OMEPu se řídí plánem zpracovaným Valným shromážděním, ale při volbě
dalších činností mají plnou volnost. OMEP je členem Skupiny nevládních organizací
pro Úmluvu o právech dítěte. Spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi
obdobného zaměření v mnoha zemích.
OMEP poskytuje mezinárodní fórum pro výměnu poznatků, idejí a hodnot přispívajících
k pochopení důležitosti prvních let lidského života a pro utváření osobních kontaktů
vedoucích k vzájemnému porozumění, důvěře a dlouhodobému přátelství. Základními
prvky OMEPu jsou Národní výbory. Vrcholnými činnostmi OMEPu jsou kongresy a valná
shromáždění. Mezinárodní archiv OMEPu je od roku 1995 umístěn v Pedagogickém muzeu
J. A. Komenského v Praze. Archiv nabízí mnoho různorodých pramenů jak k historii
OMEPu jako nevládní organizace, tak k novodobým dějinám předškolní výchovy ve světě.
Obsahuje různé dokumenty, zprávy, korespondenci, publikace, sborníky z konferencí,
časopisy, rukopisy, bibliograﬁe a fotograﬁe.
www.omep-ong.net
www.omep.cz
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DLOUHODOBĚ PODPORUJEME

Fond ohrožených dětí
Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území
České republiky.
www.fod.cz

HC Bílí Tygři Liberec
Hokejový klub Bílí Tygři Liberec má za sebou úspěšné působení v nejvyšší hokejové soutěži
v Čechách. V novodobé historii dosáhl klub zpod Ještědu dvakrát na celkové třetí místo
a dvakrát zvítězil v základní části hokejové Extraligy.
www.hcbilitygri.cz
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REFERENCE

Do poloviny roku 2010 jsme v ČR a v Evropě realizovali více než 1 850 dětských hřišť
a atypických realizací...

Česká republika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praha, Vyšehrad – tematické hřiště „Staré pověsti české“
ZOO Praha
ZOO Brno – kontaktní ZOO a herní prvky „černá Afrika“
ZOO Ústí nad Labem
Liberecký kraj – revitalizace školních hřišť v Libereckém kraji (MŠ a dětské domovy)
Město Děčín - 7 dětských hřišť
Boží Dar – herní prvky jako součást cyklostezky „Ježíškova cesta“
ZOO Plzeň
ZOO Ostrava
Ústecký kraj - Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních
v Ústeckém kraji
• Praha 2 – hřiště U Vodárny
• Hummer centrum
a další...

Zahraničí
•
•
•
•

Holandsko – města: Venray, Hardenberg, Haale, Deurne
Dánsko – město: Varde
Německo – města: Regensburg, Wetterzeube, Berlin
Slovensko - Město Banská Bystrica, Obec Pruské, Město Trnava, Demänovská ledová
jeskyně – náučný chodník, Hotel Hájnice, Město Trenčín
a další...
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