
 Provozní řád pro dětské hřiště
u Kulturního domu Staré Zubří  

Vlastník :      Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54  Zubří
 IČ: 00304492

Správce :      MěÚ Zubří
Specifikace :Tento provozní řád slouží  ke kontrole a údržbě dětských hřišť nebo 

zařízení určených ke hře dětí dle ČSN EN 1176 – 77 + změny norem 
A1 a to pro   zařízení a dětské hřiště nacházející se u kulturního domu 
Staré Zubří. . 

Všeobecně :Toto dětské hřiště je částečně realizované a celkově kontrolované fy 
SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant n/Ostravicí. 

                        Všechna dětská hřiště i zařízení určené pro hry dětí se řídí 
následujícími ustanoveními.  

1. Vybavení dětského hřiště - mobiliář
           - 1x houpací koník

           - domeček se skluzavkou, žebříkem, šplhovou stěnou, síť, hrazda
           - 1x pískoviště 4x4m 
           - 2x vahadlová houpačka dřevěná
           - průlezka hrazdová 
           - 2x řetězová houpačka s dvojitým žebříkem 

2.  Bezpečnost a hygiena:           
- návštěvníci mohou používat herní prvky a pohybovat se na hřišti jen na vlastní 

nebezpečí
- návštěvníci  hřiště  jsou  povinni  chovat  se  tak,  aby  neohrožovali  sebe,  ani 

ostatní návštěvníky, nesmí do prostoru hřiště přinášet skleně a nebezpečné 
ostré předměty a zbraně

- v prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm
- do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí /občanů/ trpících nakažlivou nemocí 

v prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog
- v prostoru hřiště je zakázáno kouření, do prostoru hřiště je zákaz vstupu zvířat 
- všichni návštěvníci jsou povinni udržovat v prostoru hřiště pořádek a čistotu, 

odpadky musí odhazovat do určených nádob
- správce hřiště zajistí pravidelný úklid a údržbu veřejné zeleně na hřišti a  jeho 

okolí
- vybavení hřiště je majetkem města Zubří a jeho úmyslné ničení a poškozování 

je  trestné.  Veškeré závady a připomínky,  týkající  se provozu hřiště  mohou 
návštěvníci sdělit pracovníkům MěÚ Zubří osobně, písemně, popř. telefonicky 
na tel. 571 658 788, případně na mobilu : 725 900 767
  

3. Kontrola a údržba
Zařízení a jeho komponenty jsou kontrolovány a udržovány dle návodu výrobce.
Zařízení se  kontrolují následovně :

- běžná vizuální kontrola se stanovuje provádět v intervalu 1x za 14 dní. 
- provozní kontrola se stanovuje provádět 1x za 3 měsíce.
- hlavní roční kontrolu provádí výrobce v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.
- v případě zjištění jakýchkoliv závad je nutno tyto závady neprodleně odstranit. 
- není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití např. jeho znehybněním 

nebo odstraněním
- správce hřiště zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu stavu dětského mobiliáře 

včetně provádění pravidelných revizí 
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- v období provozního klidu, tj 1.12.-28.2, nebudou prováděny běžné vizuální ani 

provozní kontroly

4.  Provoz
- Ve všech etapách údržby, kontroly a provozu je nutno řídit se pokyny výrobce. 

Stanovení  účinnosti  všech použitých  bezpečnostních  opatření  je  v intervalu 
max. 12 měsíců. V případě zjištění nedostatků provést jejich odstranění.

- Pracovníci  provádějící  údržbu  nebo  opravy  zařízení  musí  mít  k tomuto 
oprávnění  od  výrobce.  Musí  disponovat  dostatečnými  informacemi  o  svých 
úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.

5. Provozní doba a provozní období

- hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let. Z důvodu bezpečnosti smí děti využívat  
zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem osoby starší 18 let. Děti starší 12 
let nesmí využívat herní prvky určené dětem do 12 let.

- u hřišť s řízeným provozem je stanovena provozní doba a provozní období 
individuálně pro každé hřiště. 

- pro hřiště je stanoveno provozní období od 1.3 – 30.1., s výjimkou nevhodných 
klimatických podmínek v roce a provozní doba 8.00 – 20.00 hod. 

 

6. Postupy v případě úrazu 

           Postup v případě úrazu nebo jiné živelné pohromy.
- Informace o nehodě je nutno nahlásit a zapsat do servisní a kontrolní 

knihy, která je uložena na MěÚ. Je nutno zaznamenat tyto podrobnosti:
- datum a čas nehody
- popis nehody
-  zařízení související s nehodou
- věk a pohlaví postiženého a popis oblečení vč, obuvi
- jméno doprovodu dítěte
- utrpěná poranění včetně postižených částí těla
- podniknutá opatření
- výpovědi svědků
- všechny následné úpravy nářadí 
- věk a pohlaví postiženého a popis oblečení včetně obuvi
- zařízení související s nehodou
- počet dětí na hřišti v čase nehody
- popis nehody

                                                                   
7. Závěrečná ustanovení

Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly zásadně ovlivnit 
bezpečnost zařízení lze provádět pouze po dohodě s výrobcem.
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Opravy, při kterých by mohli být ohroženi pracovníci údržby nebo veřejnost, 
se nesmí provádět za provozu.
Piktogramy  informující  o  nejbližším  tel.  automatu  k přivolání  záchranné 
služby a  volacím čísle  k nahlášení  závažných poškození  budou umístěny 
pouze na hřištích s řízeným provozem.
Pro ostatní zařízení a hřiště platí, že veřejnost bude o tel. číslech k nahlášení 
poruchy nebo závady pravidelně informována v místních médiích.   

V Zubří dne  18.9.2008  

Provozovatel : …………………………
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