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Naše firma se zabývá výrobou, prodejem a montáží vybavení dětských hřišť a školních zahrad 
herními prvky a další občanskou vybaveností, kdy stěžejním výrobním materiálem je recyklovaný 
plast. Se školkami, základními školami a městy po celé ČR spolupracujeme již od roku 2004. 
Kompletní sortiment našich výrobků naleznete na www.rajan-eko.cz . 
 
Tímto se na Vás obracíme s další nabízenou službou naší společnosti a to zajištěním mikrobiologického rozboru 
písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách ve spolupráci se Zdravotním ústavem 
se sídlem v Hradci Králové a v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví číslo 238/2011 Sb. §40 o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
Tato vyhláška mimo jiné stanoví maximální přípustné limity pro chemické, mikrobiální a parazitární znečištění písku 
v pískovištích venkovních hracích ploch. 

Naše společnost Vám nabízí zajištění mikrobiologického rozboru stávajícího písku v pískovištích Vaší školky   
a vydání protokolu o analýze Zdravotním ústavem o mikrobiologické nezávadnosti. V případě negativního 
výsledku může být stejný písek v pískovištích používán 2 maximálně 3 roky. V případě pozitivního výsledku 
testovaného vzorku písku na přítomnost mikrobiologického znečištění nad přípustné limity, můžeme zajistit výměnu 
písku, nebo při mírném znečištění provedeme tzv. sanaci písku. 

Výše uvedený mikrobiologický rozbor vzorku písku z jednoho pískoviště, včetně vydání protokolu 
Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Vám nabízíme za cenu 800,-Kč bez DPH (+ poštovné).                   
Poštovné je ve výši: 1 až 4 pískoviště 150,-Kč ; 5 až 8 pískovišť 300,-Kč .@ Přičemž si odběr vzorku písku dle 
přiloženého návodu provedete sami. Poté bude vzorek transportován přepravní firmou do Zdravotního ústavu v 
HK. Po provedení analýzy Vám zašleme protokol českou poštou. 

Dále nabízíme kompletní rozbor písku (mikrobiologický, parazitární a chemický - těžké kovy) v rozsahu Vyhlášky 
238/2011Sb. §40 za cenu 5.500,- bez DPH (+ náklady na přepravu). Tento rozbor se používá v případě plnění 
pískoviště novým pískem nebo výměny písku v pískovišti. 

 
Bližší informace Vám rády podají naše operátorky: 
 
Oblast 1 - jihozápad      
• Jihočeský kraj     e-mail: servis2@rajan-eko.cz 
• Pardubický kraj    tel.: 725 981 683 
• Praha - hlavní město 
• Středočeský kraj 
• Plzeňský kraj 
• Ústecký kraj 
• Karlovarský kraj 
 
Oblast 2 - severovýchod     
• Kraj Vysočina     e-mail: servis3@rajan-eko.cz 
• Jihomoravský kraj    tel.: 725 981 685  
• Královéhradecký kraj 
• Liberecký kraj 
• Olomoucký kraj 
• Moravskoslezský kraj 
• Zlínský kraj 


