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Turnovská firma Hřiště hrou s.r.o. 
je pravděpodobně nejmladší firmou 
zabývající se výrobou a instalací dět-
ských hřišť v České republice. Její 
majitel a zakladatel Ing. Tomáš Tomsa 
a tým lidí okolo něj jsou však jedni  

z prvních, kteří před více než 13 lety 
začali měnit tvář městských parků, 
zahrad mateřských a základních škol  
a mnoha dalších veřejných i soukro-
mých prostor. 

V době, kdy už většina dětských hřišť 

v Česku značně překračovala svou život-
nost a nesplňovala bezpečnostní požadav-
ky, přišel Tomáš Tomsa s ojedinělým 
nápadem využít akátové dřevo, které se 
pro jeho přirozenou křivost nedá použít ve 
stavebnictví, k výrobě originálních dět-
ských hřišť. Od konstrukce malých her-
ních prvků se propracoval až k velkým 
několikapatrovým hradům, které jsou i po 
letech pro děti stále atraktivní. A právě 
křivost použitého dřeva dodává více než 
třem tisícům dětských hřišť jedinečný styl 
a originalitu. 

Hřiště a herní prvky pro děti 
s omezenou mobilitou 

Firma Hřiště hrou s.r.o. zaměstnává 
profesionály, kteří se již dlouho zabývají 
vývojem jak dětských hřišť, tak i nauč-
ných stezek pro děti a jejich rodiče. Jejich 
cílem vždy bylo nejen děti bavit, ale  
i vzdělávat, vytvářet prostory, ve kterých 
si mohou rodiče se svými dětmi aktivně 
odpočinout a tím tak utužovat pouto rodi-
ny i mimo domov v parku nebo v přírodě. 

Zcela logicky se tým pod vedením 
Tomáše Tomsy dostal do bodu, kdy si 
uvědomil, že zatím prakticky nikdo nepo-
ptává hřiště pro děti s handicapem. Po 
pravdě – není ani žádná nabídka zajíma-
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vých herních prvků plně dostupných úpl-
ně všem dětem. Po několika schůzkách  
a konzultacích s různými sdruženími a or-
ganizacemi zaměřenými na pomoc a pé- 
či o lidi s tělesným postižením vznikly 
první studie dětských herních prvků pro 
děti s omezenou mobilitou, které zároveň 
mohou využívat děti bez zdravotních ome-
zení. 

Finálním výsledkem je ucelená řada 
dětských herních prvků čítající mj. závěs-
nou a vahadlovou houpačku, pružinové 
houpadlo, domeček, multifunkční pís-
koviště, ale např. i multifunkční sestavu 

letadlo a různé druhy ručkovadel. 
Všechny herní prvky jsou navrženy  
v souladu s normami platnými pro dětská 
hřiště (ČSN EN 1176) a s důrazem na 
bezpečnost jejich uživatelů. 

Pojďte si hrát s námi! 
Tvůrčí tým společnosti Hřiště hrou 

doufá, že svými nápady pomůže překonat 
bariéry mezi dětmi, z nichž některé nemě-
ly tolik štěstí a svými netradičními výrob-
ky otevřít cestu novému trendu, který by 
vůči více či méně mobilním dětem mohl 
být přátelštější. Na vývoji herních prvků a hřišť se po-

dílejí majitel firmy Ing. Tomáš Tomsa, 
vývojáři a grafici Ing. Jan Šimice a Jan 
Ometák, vedoucí výroby Jan Zakouřil  
a vedoucí montáží Jakub Dohnal. 

Další informace a kontakt: Hřiště 
hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Tur-
nov, tel.: 733 533 916, info@hristehrou.cz, 
www.hristehrou.cz. 
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Tvůrčí tým při kontrole výrobků: (zleva) Ing. Tomáš Tomsa, Ing. Jan Šimice a Jan Ometák Prvky hřišť se vyrábí v dílně 

Průjezdní domeček s hracími prvky na 
stěnách




