Příloha č.1 k „Provoznímu řádu dětského hřiště“
Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště u Mateřské školy v Libňatově
dle ČSN EN 1176 a 1177
1. Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu
2. Rozsah kontrol
Běžná vizuální kontrola – umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí,
které mohou být způsobeny běžným používáním, povětrnostními vlivy nebo
vandalizmem. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti
herních prvků, obnažené základy, ostré hrany a chybějící součásti. Dále je při
této kontrole nutné se zaměřit na pořádek v celém areálu dětského hřiště,
zejména na možnost výskytu střepů a zbytku rozbitých láhví.
Kontrolu provádějí průběžně osoby, doprovázející děti na dětském hřišti.
Provozní kontrola – je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce
stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Doporučený
interval je nejméně 1x za dva měsíce. Kontrola je prováděna v souladu
s pokyny výrobce.
Při provozní kontrole je třeba se zaměřit zejména na:
- úplnost a dotažení šroubových spojů
- ukotvení a zajištění stability, vyloučení rizika převrácení
- vizuální kontrolu zabetonovaných částí herních prvků
- u dřevěných částí zkontrolovat napadení hnilobou a tvoření velkých třísek
- u kovových částí zkontrolovat napadení korozí
- na dopadových plochách zkontrolovat jejich rovnost a odstranit případné
ostré předměty ( kameny, střepy apod.)
- u pohyblivých dílů (závěsy, sedátka) zkontrolovat opotřebení a volnou
vzdálenost sedátka od země ( musí být více než 350 mm)
- kontrolu, zda podesty věží nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb
není větší než 20 mm
- kontrolu řetězů herních prvků, zda nejsou poškozeny nebo přetočeny
- kontrolu lan a lanových sestav, zda nedošlo k jejich poškození nadměrným
opotřebením nebo pořezáním
- kontrolu skluzavek, v horní části jejich uchycení k podestě a řádné ukotvení
v dolní části, zkontrolovat, zda není popraskaná nebo jinak poškozená
Povinnost provádět provozní kontrolu má provozovatel dětského hřiště
nebo jím pověřená osoba.
Roční hlavní kontrola – je prováděna za účelem zjištění celkové úrovně
bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadů nebo koroze, popř.
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jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav
nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí herních prvků.
Ve stejném intervalu bude provedena výměna náplně pískoviště.
Kontrolu provádí výrobce nebo jím pověřený zástupce v intervalu 1 x za
dvanáct měsíců.

Schváleno ZO dne 3.12.2013

2

