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Žádáme Vás, abyste důkladně dodržovali kontroly, pokyny a způsob užití.

1.

KONTROLY
Běžná vizuáln]' kontrola
Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny
vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami (např. nebezpečí v podobě
zlomených součástí prvků, poškozeného mobiliáře, pohozených ostrých předmětů atd.).

Hřiště vystavená velmi častému

používání nebo znehodnocování vandalismem

vyžadují týdenní kontrolu tohoto typu. Běžná vizuální kontrola je prováděna provozovatelem
Objektu.

Provozní kontrola
Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z

hlediska j.akéhokoliv opotřebení, Tato kontrola by měla být prováděna každé 3 měsíce, nebo
ve stanovených intervalech.
Jako příklad provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor zařízení, stav hracího

povrchu,

vyčnívající

základy,

ostré

hrany,

chybějící

součásti,

nadměrné

opotřebení

(pohyblivých částí) a celistvost konstrukce. Provádíji rovněž provozovatel.

Ročni' hlavni' kontrola a záruční doba
Tuto hlavní roční kontrolu nemůže nahradit žádný jiný stupeň ani druh kontroly.
Provádí ji zhotovitel za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnostj zařízení, základů a

povrchů, po j.akýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření,
povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a j.akýchkoliv změn plynoucích z

provedených oprav nebo dodatečně přidaných nebo vyměněných částí, například
prokázáním shody s odpovídající částí/mi normy EN 16 630. Zjištěné vady budou odstraněny
v rámci 24měsíční záruky na dílo j.ako celek. Poškození, které nesouvisí s běžným užíváním

cvičebních prvků, což se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a
zhotovitel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání (viz.

návštěvní řád). V případě opodstatněné neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za
úplatu. Zařízení by mělo být kontrolováno oprávněnými osobami přinejmenším ve shodě s
pokyny zhotovitele.

11.

POKYNY NA ÚDRŽBU OBJEKTU
Opravy musí být provedeny v souladu s požadavky zhotovitele.

Opravy a údržba je nutno provádět:
-

s vyloučením vstupu uživatelů a dalších nezainteresovaných osob. Servis zaj.istí

provozovateli bezpečnost a funkčnost zařízení po celou dobu jeho užívání. Jsou
vykonávány

v

přímé

návaznosti

na

pravidelné

kontroly

a

zjištěné

skutečnosti/požadavky.
-

pracovníci provádějící údržbu a opravy musí být kvalifikovaní k danému charakteru

práce, měli by disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku a

kompetencích, včetně vyplývající odpovědnosti.
-

vyměňované díly musí odpovídat specifikacím výrobce. Výrobce garantuje užití
původních certifikovaných komponentů bez narušení statiky a funkce hřiště.

Rozsah běžné údržby:
-

vizuální kontrola spojů a cvičebních prvků,

-

přetřenía opětovná úprava povrchů,

L

-

čištěnípovrchu zařízení,

odstraněnístřepů čijiných znečišt'uj.ících předmětů z plochy a zařízení hřiště (při běžné
vizuální kontrole).

Údržba herního povrchu:
-

řídí

se

podle

specifik

konkrétních

typů

povrchů,

které

se

odlišují

dle

volby

objednavatele.
Údržba hrazení:
systematická kontrola spojovacích systémů, v případě potřeby doplnění, dotažení či

výměna,
-

čištěnía umytí kovových částí.

Oprava kovových částí:
v případě povrchové úpravy konstrukcí, obj.ímek lze provést pouzevrchní nátěrvjedné

vrstvě. Použij.e se nátěrová hmota vhodná pro maximální shodu s původním nátěrem.
Oprava dřevěných prvků..
kontrola konstrukce bedny a lavice, kotvících podložek, dotažení šroubů, akrylových

nátěrů a dřevěného materiálu.

Podmínka správné údržby doplňkových prvků dle výčtu v Prohlášení o shodě, j.ako je např.

boxovací pytel, spočívá v uchování těchto prvků, mimo dobu užívání, ve vnitřních prostorách
Provozovatele/Majitele.

111.

ZPŮSOB UžlTÍ
Upravuj.e především návštěvní řád, který je součástí objektu. Jedná se o upozornění:
vstup a užívání hřiště pouze na vlastní zodpovědnost,

-

na každém prvku může cvičit nanejvýš l osoba,

-

v případě sdílenícelé konstrukce více cvičenci dbejte na vzájemné odstupya koordinaci
cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění,

-

používání zařízení objektu nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným

užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý
-

cvičební prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného
a zakázaného užívání,

přístup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která je povinna
zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 Iet využívat,
zařízení smí být používáno pouze mládeží a dospělými nebo při celkové výšce postavy
větší než 140 cm,

dodržui.te stanovené věkové hranice pro jednotlivé cvičební prvky,

neužívejte zařízení, pokud se v něm nachází předměty, které by mohly ohrozit
uživatele,

používání prvků je povoleno pouze způsoby níže uvedenými.
Stanovení zákazu:

-

-

kouření, konzumace alkoholických nápojů, užíváníomamných látek, rozděláváníohně,

používání zábavné pyrotechniky, vnášení zbraně a ostrých předmětů,
využívání objektu k propagačním, reklamním, kulturním či komerčním účelům bez

souhlasu provozovatele,
-

užívat objekt při zj.ištěném poškození,

-

vstupuzvířat,

-

úmyslně poškozovat, přemisťovat, znečišt'ovat prvky a povrch.
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