PALIS Plzeň spol. s r. o.
Kokořov 24
330 11 Třemošná
tel.: 377 915 317, fax: 377 915 306
e-mail: palis@palis.cz
web: www.palis.cz, www.palis.eu

PROTOKOL O ROČNÍ HLAVNÍ KONTROLE
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, ze dne 20.11.2015

Lokalita hřiště:

Obec Přišimasy

Dodavatel:

PALIS Plzeň spol. s r. o.
Kokořov 24
330 11 Třemošná

Provozovatel:

Obec Přišimasy
Přišimasy 80
282 01 Český Brod

Termín uvedení do provozu:
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Základní technické údaje:
Seznam herních prvků:

6ti boká věž
Vahadlová houpačka
Závěsná houpačka pro 2 uživatele
Skluzavka
Pružinové houpadlo

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Záznam o provedené kontrole:
1. Seznam použitých podkladů
- ČSN EN 1176-1 až 1176-7; ČSN EN 1177

2. Průběh prohlídky
Prohlídku provedli pracovníci firmy PALIS Plzeň spol. s r. o. p. Toman a p. Rýdl,
za účasti zástupce provozovatele. Hřiště se nachází na otevřeném prostranství
obce Přišimasy.
Byla provedena vizuální kontrola a funkční zkouška jednotlivých herních prvků,
opravy a výměny herních prvků – viz. níže.

3. Inspekční nález

• Pružinové houpadlo - pes

houpadlo na ocelové pružině
1) šrouby

▪ byla provedena zkouška utažení šroubových
spojů. Vzhledem ke zjištění, že žádný šroubový
spoj nebyl výrazně povolen, tyto spoje nebudou, za
předpokladu dodržování jednotlivých kontrol a jejich
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intervalů, zárodkem pro narůstající problém stability
a kvality sestavy.
▪ na houpadle nebyly zjištěny chybějící šrouby
▪ nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje
2) nepřípustné otvory

▪ nebyly zjištěny

3) ukotvení

▪ stabilita celé herního prvku je dostatečná
a nevykazuje nedostatky

4) barva

▪ stav povrchových úprav je vyhovující

5) podklad – nárazová plocha

▪ maximální výška volného pádu je 40 cm –
okolí je zatravněno, vyhovující.

6) další zjištění

▪ nejsou

• Houpačka závěsná

Houpačka klasické „A“ konstrukce s dřevěným břevnem, pro 2 houpačkové
sedáky (pryžové sedáky s AL jádrem).
1) šrouby

▪ byla provedena zkouška utažení šroubových spojů
– bez závad
▪ závěsy sedáků nejeví známky opotřebení
▪ byly zjištěny nezakryté šroubové spoje, krytky
matic byly doplněny

2) nepřípustné otvory

▪ nebyly zjištěny

3) ukotvení

▪ stabilita celé herního prvku je dostatečná
a nevykazuje nedostatky

4) barva

▪ napadení hnilobou není zřejmé
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▪ v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné
konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý
třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě
s provozovatelem proveden nátěr dětského hřiště.

5) podklad – nárazová plocha

▪ na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé
či hranaté předměty
▪ doporučuji dosypání písku pod houpačkou
– pod sedáky jsou vytvořené „brázdy“

6) další zjištění

▪ nejsou

▪ byl proveden nátěr konstrukcí
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• Vahadlová houpačka
Dřevěný herní prvek – vahadlo kruhového průřezu opatřené čtyřmi madly,
kotvení přes dvě dřevěné nohy.

Inspekční nález:

▪ stabilita celé herní sestavy vykazovala nedostatky
(boční výkyv) – zabetonované nohy vahadlové
houpačky byly za hranou životnosti, napadené
hnilobou, samotné tělo vahadlové houpačky bylo
ohroženo hnilobou, nátěr nebyl proveden

Tento herní prvek byl odstraněn a nahrazen novým herním prvkem.
Nově: dřevěný herní prvek – vahadlo čtvercového průřezu opatřené čtyřmi
madly a plastovými sedátky, kotvení přes ocelovou žárově zinkovanou nohu,
spojení otočným čepem.
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• Skluzavka ve svažitém terénu

1) šrouby

▪ byla provedena zkouška utažení šroubových spojů
– bez závad
▪ nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje

2) nepřípustné otvory

▪ nebyly zjištěny

3) ukotvení

▪ stabilita celé herního prvku je dostatečná
a nevykazuje nedostatky

4) barva

▪ napadení hnilobou není zřejmé
▪ v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné
konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý
třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě
s provozovatelem proveden nátěr dřevěných
konstrukcí.

5) podklad – nárazová plocha

▪ na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé
či hranaté předměty

6) další zjištění

▪ nejsou
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▪ byl proveden nátěr dřevěných konstrukcí

• 6ti boká věž
Herní věž s různými typy výplní ve svých 6 stranách obsahuje horolezeckou
stěnu, žebřiny, šplhací síť, zavěšený žebřík, šplhací provaz

7

Byla provedena výměna horních břeven 6ti boké věže. Břevna byla napadena
hnilobou – zatékání do šroubových spojů zapříčinily chybějící krytky matic, což
bylo příčinou hniloby.
Byla provedena výměna všech kusů horních břeven, dodány byly krytky matic
a nové krycí trojúhelníky.
Po opravě je stav následující:
1) šrouby

▪ byla provedena zkouška utažení šroubových spojů
– bez závad
▪ nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje

2) nepřípustné otvory

▪ nebyly zjištěny

3) ukotvení

▪ stabilita celé herního prvku je dostatečná
a nevykazuje nedostatky

4) barva

▪ napadení hnilobou není zřejmé
▪ v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné
konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý
třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě
s provozovatelem proveden nátěr dřevěných
konstrukcí.

5) podklad – nárazová plocha

▪ na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé
či hranaté předměty, nevykazuje nedostatky

6) další zjištění

▪ nejsou

po opravě a nátěrech
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4. Závěr
Při funkčních zkouškách nebyly zjištěny prvky, které neúměrně zvyšují riziko a
ohrožují bezpečnost dětí – resp. takové prvky byly opraveny případně odstraněny
a nahrazeny novými, hřiště je způsobilé k provozu pro rok 2015 / 2016 za
podmínek dodržování provozního řádu a podmínek pro provoz stanovených
výrobcem a dodržování základních povinností provozovatele dětských hřišť.
Příští hlavní roční kontrolu je nutno provést nejpozději do 20.11.2016.

Základní povinnosti provozovatele dětských hřišť:
• Provozovat pouze bezpečné zařízení v souladu s provozní dokumentací
a provozním řádem hřiště.
• Vést provozní knihu se záznamy o provedených kontrolách a servisu.
• Provádět pravidelnou běžnou vizuální kontrolu, při velmi častém
používání event. riziku vandalismu denně
• Provádět pravidelnou provozní kontrolu funkce, stability a opotřebení
v rozmezí 1 – 3 měsíce nebo dle návodu výrobce
• Provádět roční hlavní kontrolu prostřednictvím oprávněné osoby za
účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů,
známek rozpadu a koroze apod.
• Umístit na hřišti informace o telefonu záchranné služby a volacím čísle
k nahlášení závažných událostí
• Udržovat kdykoliv přístupný a prostý překážek vjezd, výjezd i únikové
trasy
• Mít k dispozici provozní dokumentaci, písemné postupy, zahrnující
opatření pro případ požáru, úrazu apod.
V Kokořově 20.11.2015

…………………………………

…………………………………

Za dodavatele

Za provozovatele
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