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BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ - POKYNY
pro provozovatele,
provoz, kontrolu, údržbu dětského hřiště se skluzavkou
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UPOZORNĚNÍ:
Pokyny stanovují minimální požadavky pro provozování zařízení dětských hřišť
a jejich zařízení jako celku. Vycházejí z platné ČSN EN 1176 a jsou v konkrétních
požadavcích zaměřeny na laminátové skluzavky.
Po dobu trvání záruční lhůty nelze na skluzavkách provádět žádné opravy,
údržbu a změny, které by nebyly konzultovány a/ nebo odsouhlaseny výrobcem. Po
záruční době může opravy a údržbu provádět pouze kvalifikovaný pracovník, nebo
musí být po provedení tímto pracovníkem zkontrolovány.
Všeobecné požadavky při pracích na zařízení:
Po dobu jakýchkoliv prací na zařízení, montážních prací, oprav nebo údržby, je
vstup nezainteresovaným osobám zakázán. Zákaz musí prosadit osoba zodpovědná
za konkrétní práci.
V případě, že prováděné práce nejsou v pracovní době ukončeny, je nutno
zařízení výrazně označit a vhodným způsobem zabránit vstupu na zařízení nebo do
jeho okolí. Pokud je to možné, je třeba rizikové části demontovat.
Jakékoliv práce na zařízení dětských hřišť může vykonávat pouze pracovník
s příslušnou kvalifikací (poučený, zaškolený, vyučený). Tento pracovník musí znát
v požadovaném rozsahu požadavky ČSN EN 1176 a dalších předpisů.
Povinnosti provozovatele: (město, obec, mateřská, základní nebo jiná škola,
obchodní dům, sportovní areál, veřejnosti přístupné místo)
Provozovatel je podle normy povinen:
 určit zodpovědného kvalifikovaného pracovníka, který bude o zařízení
dětských hřišť pečovat, bude k tomu mít potřebné kompetence
 vést písemnou nebo elektronickou dokumentaci
o jednotlivých
zařízeních, provozu, kontrolách, údržbě a opravách na nich, např.
formou evidenčních listů
 pravidelně, minimálně 1 x ročně hodnotit stav zařízení a hřišť, z hlediska
bezpečnosti a vlivu umístění zařízení v dané lokalitě. Na základě výsledků
hodnocení přijímat opatření ke zvýšení bezpečnosti uživatelů – dětí
 průběžně školit všechny pracovníky, provádějící kontrolní a údržbářské
práce na dětských hřištích a jejich zařízení
 udržovat komunikace ke hřišti tak, aby na něj byl vždy nerušený přístup
a odchod
 informovat rodiče i děti o vhodných věkových kategoriích pro používání
zařízení, např. informační tabulí u vstupu na hřiště
 informovat o nutnosti trvalého dozoru u rizikových kategorií uživatelů
 v případě úrazu zabezpečit identifikaci. Minimální rozsah údajů je:
 jméno, příjmení a datum narození zraněného, adresa místa trvalého
pobytu,
 popis úrazu tj. která část těla byla zraněná a jak k úrazu došlo, stav
oblečení postiženého úrazem tj. co měl obuto, oděv spodní a horní části
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 těla včetně popisu visících, příp. odstávajících částí, pokrývka hlavy a
její způsob upevnění,
 jiné údaje, týkající se oděvu nebo stavu postiženého úrazem
 na jakém zařízení, nebo jeho části se stal úraz a jestli byla označena
věková kategorie
 kdo a jak vykonával dozor v době úrazu, (uvést kontakt), vyjádření
přítomných svědků, mimo jiného i k tomu zda byl - nebo nebyl úraz
ovlivněn jinou osobou a kterou,
 jaká preventivní opatření se provedla na zařízení nebo okolí po nehodě.
 podpis a jméno toho, kdo zápis provedl, svědků (uvést adresy) a případně
dalších zainteresovaných osob
Úraz, i nápravná opatření z něj případně vyplývající, je nutné projednat v rámci
ročního hodnocení.
Kontrolní a údržbářská činnost:
Provozovatel zpracuje plán kontrol a údržby, který vychází z těchto pokynů,
pravidelně kontroluje jednotlivá zařízení a terén hřišť podle těchto pokynů.
Upozornění: Závažná neshoda s požadavky norem, která by mohla vést k poranění
dítěte, je důvodem k okamžitému vyřazení zařízení, nebo jeho rizikové části,
z provozu. Kontroly je provozovatel povinen vykonávat v souladu s platnou
legislativou.
VAROVÁNÍ: skluzavku v případě prodření nebo poškození, které obnaží
výztuž, okamžitě opravte nebo vyměňte. Při větším rozsahu poškození je
nutná výměna.
Kontroly se člení na - běžné, provozní, roční.
Běžné kontroly:
Jedná se o vizuální posouzení stavu zařízení a jeho okolí. Pracovník který je
provádí musí být minimálně poučen o tom, které znaky jsou pro bezpečný provoz
nepřípustné.
Kontroly provádí minimálně 1 x za 14 dní, podle potřeby i denně.
Činnost kontrolujícího se zaměří na:
 stav skluzavky a zařízení, se kterým je kombinována, např. uvolněné spoje,
vyčnívající spojovací prvky, cizí prvky umístěné na zařízení dětmi nebo
jinými osobami
 kluznou plochu u startovního úseku, úsek klouzání, dojezd a terén u
dojezdu
 nežádoucí části v okolí zařízení, jako kamení, sklo, injekční stříkačky, větve
apod. Tyto ihned odstraňuje.
 potřebu drobných oprav nosné konstrukce skluzavky. Pracovník může být
pověřen vykonáváním těchto drobných oprav.
 informaci pro nadřízeného pracovníka v případě zjištění závažné neshody.
Podle jejího rozsahu případně setrvá u zařízení a zabrání jeho používání do
zabezpečení nutného nápravného opatření
O kontrole se nevede písemný záznam, pouze v případě závažné neshody
provede zápis do evidenčního listu zařízení odpovědný pracovník.
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Provozní kontroly:
Pracovník fyzicky prověří stav zařízení a jeho okolí. Zároveň kontrolující prověří
účinnost předcházejících běžných kontrol. Musí mít příslušnou kvalifikaci a být
obeznámen s platnou normou, např. formou odborného školení.
Provozní kontrola se provádí minimálně 1 x za 2 měsíce, po dobu provozu zařízení,
nebo hřiště. V případě nutnosti i častěji.
Kontrolující se zaměří kromě běžné kontroly i na:
 stabilitu a pevnost konstrukce zařízení na kterém je skluzavka umístěna
 celistvost nástupních prvků, jejich pevnost a neporušenost
 startovní úsek, kluznou plochu skluzavky a dojezd (neporušenost, upevnění)
 stav povrchu hřiště v bezpečnostní zóně a jejím okolí, včetně tlumivého
povrchu, který nesmí být zhutněný
O kontrole je veden písemný (elektronický) záznam, který je archivován podle
platného zákona.
Roční kontroly:
Tento typ kontroly je specifický a má postihnout všechny skutečnosti, které je
nutno při bezpečném provozu zařízení a hřiště řešit. Doporučujeme, aby roční
kontrola byla provedena odborným technickým kontrolorem , kvalifikovaným pro
dětská hřiště. Pro naše zařízení doporučujeme firmu INORZ – kontakt: tel. 606
131 970, e-mail: inorz@zliv.net
Kontrolor se při kontrole řídí svou znalostí požadavků ČSN EN 1176 a další
platné legislativy, která se k zařízením dětského hřiště vztahuje. Zároveň prověří
způsob provádění běžných a provozních kontrol, jejich vyhodnocování, systém a
dokumentaci.
Roční kontrola se provádí minimálně 1 x ročně.
Typy údržby:
Neshody, zjištěné při kontrolní činnosti, jsou opravovány neprodleně, údržbářem
s příslušnou kvalifikací. Ten také provádí plánovitou běžnou údržbu a to:
 dotažení spojů
 čištění zařízení a jeho okolí
 údržby ploch
Opravy, pokud jsou možné, je nutno provádět podle pokynů, které na vyžádání
dodáme.
Při provádění jakéhokoliv druhu údržby, musí údržbář dbát na bezpečnost a
nepřipustit riziko úrazu. Především nesmí údržbu a opravy provádět za provozu.
Opravy, které by mohly vést ke změně bezpečnostních parametrů zařízení, je nutno
konzultovat s výrobcem.
Důležité:
POKYNY USCHOVEJTE A DODRŽUJTE PO CELOU DOBU PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

