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MONTÁŽ, PROVOZ, KONTROLA A ÚDRŽBA 

Dětské interiérové hřiště 

Dětské interiérové hřiště jsou v souladu s evropskými normami EN 1176 a EN 1177. Podle těchto norem je 
provozovatel hřiště povinen provádět pravidelné kontroly nezávadnosti a dodržovat základní pravidla údržby. 
Výrobky jsou určeny na vnitřní využití pro děti ve věku 3 - 12 let, pokud nebylo navrženo i pro starší děti. Děti ve 
věku 3 - 6 let, či jedinci s narušenou motorikou smí používat elementy dětského hřiště pouze pod dohledem 
odpovědné dospělé osoby. 

1. Obecné informace 

U všech dílech a detailech interiérového hřiště se klade důraz na bezpečnost. Všechny nosné prvky jsou řádně 
vyztuženy a všechny hrany jsou zaoblené. Použitý materiál je testován, certifikován a zajišťuje maximální 
životnost dětských hřišť. 

1.1. Materiály 
 
Použité materiály: 
 
• pozinkovaná ocel 
• nerezová ocel 
• LLDPE, plastové části a doplňky 
• vinyl 
• pěnové části 
• materiál EVA 
• bezpečnostní síťovina 

1.2. Povrchová úprava 

Povrchové úpravy jednotlivých částí dětského interiérového hřiště jsou v kvalitním a spolehlivém provedení, aby 
zajistily trvanlivost a dlouhou životnost dětských hřišť. Povrchová úprava jednotlivých elementů hřiště je 
přizpůsobena pro snadnou údržbu. 

1.3. Kovové části 

Na úpravu kovových částí interiérových hřišť se používá žárové zinkování a povrchová prášková technologie. 

 

2. Montáž 

Dětská hřiště společnosti REATEK CZ, s.r.o. jsou dodávány demontované (v demontu) a jejich montáž se 
realizuje podle přiloženého návodu. Naši montéři zajistí kvalifikovanou montáž se zárukou, požadovanou 
funkčnost a dodržení bezpečnostních požadavků. 

Zákazník má právo rozhodnout se, že montáž interiérového hřiště zajistí jiná firma podle jeho výběru. Během 
montáže interiérového hřiště je důležité umístění pokynů pro dodržování provozního řádu a zákazů používání 
zařízení a jeho prvků dokud interiérové hřiště není oficiálně otevřeno a uvedeno do provozu. 

 

3. Kontrola a provoz 

Interiérové hřiště jsou určeny děti od 3 do 12 let, pokud nebylo navrženo i pro starší děti. Jednotlivé prvky jsou 
bezpečné, odpovídají bezpečnostním a hygienickým normám, přesto se děti smějí pohybovat / hrát na hřišti 
pouze pod dohledem odpovědné osoby. Dítě do 7 let musí být v doprovodu osoby starší 15 let. Vstup na dětské 
hřiště jen na vlastní zodpovědnost. Z nutnosti trvalého plnění bezpečnostních norem se během používání 
dětského hřiště doporučuje dodržování pravidelných a náhodných kontrol. Majitel / provozovatel interiérového 
hřiště je povinen provádět nebo zajistit náhodné a pravidelné kontroly! 
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Kontroly lze rozdělit do následujících skupin: 

1. Náhodná vizuální kontrola 
2. Provozní kontrola 
3. Plánovaná měsíční kontrola 
4. Plánovaná roční kontrola 

3.1. Vizuální kontrola 

Úkolem této kontroly je rozeznat na první pohled patrné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny častým 
používáním, náhodným poškozením nebo záměrným vandalismem. Takovou kontrolu je možné provádět 
jednou týdně. Třeba se zaměřit na hrací povrch, jednotlivé části interiérového hřiště, zda nevyčnívají nějaké 
ostré hrany, zda jsou všechny části pevné, v celku a bez poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost dětí. 
Pokud je interiérové hřiště využíváno a vytěžené intenzivně je doporučeno vizuální kontrolu dělat denně. 

3.2. Provozní kontrola 

Provozní kontrola interiérového hřiště je hlavně zaměřena na prohlídku konstrukce, stability a opotřebení 
jednotlivých dílů a součástí hřiště. Tuto prohlídku se doporučuje provést každé 3 měsíce. Během provozní 
kontroly se přehlíží: 

• nosná konstrukce 
• podesty 
• stříšky 
• schůdky a žebříky 
• zábradlí a madla 
• skluzavky, tobogany 
• lanové sítě, bezpečnostní sítě 
• závěsy houpaček 
• prolézačky 
• lezecké stěny 
• a ostatní součásti podle typu interiérového hřiště. 

 

3.3. Měsíční kontrola 

Plánovaná měsíční kontrola se provádí každý měsíc s důrazem na prověření provozuschopnosti a stability 
zařízení na interiérovém hřišti. Její součástí je kontrola uvedená v bodech 1. a 2. s potřebnými zásahy 
zaručujícími bezpečnou funkčnost minimálně do další plánované kontroly (z kontroly je proveden záznam v 
Provozním deníku a v případě zjištění vážnějších závad je třeba zajistit jejich odstranění). 

3.4. Roční kontrola 

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů. Kontrolor si musí všímat 
známky opotřebení jednotlivých povrchů, částí a konstrukce. Měl by se speciálně zaměřit na prvky, které byly 
přidělané dodatečně nebo časem vyměněny. 

4. Údržba 

Zabezpečuje si ji provozovatel nebo vlastník dětského hřiště sám. Běžná údržba zahrnuje: 

• utažení upevňovacích prvků 
• povrchová údržba a pořádek 
• zatmelení drobných prasklin 
• čištění 
• mazání ložisek 
• údržba herních ploch 
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• odstranění nebezpečných předmětů z prostoru interiérového hřiště 

V případě, že závady na konstrukci hřiště omezují nebo znemožňují jeho bezpečné využití, je nutné zamezit 
přístup dětem, dokud nebude interiérové hřišti v souladu s jeho bezpečným využitím. UPOZORNĚNÍ: Pokud 
provozovatel nebo jím pověřená osoba zasáhnou do konstrukce hřiště bez předchozí konzultace s výrobcem, 
nevzniká provozovateli nárok na uplatnění záruky. 

 

5. Varování 

Dětské interiérové hřiště se nesmí používat: 

• v rozporu s účelem, pro který bylo výrobcem určeno 

• pokud je interiérové hřiště nebo jeho část poškozena a ohrožuje bezpečnost dětí 

• pokud je interiérové hřiště značně opotřebované 

• mimo jízdní doby nebo bez dozoru pověřené osoby 

• v případě, že interiérové hřiště není pravidelně servisně kontrolováno 

• hřiště nemá povinnou revizní zprávu dle zákona 

 


