
1. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

1.1. Doporučuje se, aby kupující během všech fází, od navrhování pro provoz, dodržoval pokyny 
výrobce.
1.2. Přístroje venkovních posiloven musí být pravidelně kontrolovány, způsob provedení a 
frekvence těchto prohlídek jsou uvedeny v bodě 2.
1.3. Doporučuje se, aby kupující stanovil systém dohledu nad bezpečností venkovních posiloven, ve 
kterém určí:
a) datum provedení kontroly,
b) osoby zodpovědné za provedení kontroly,

c) scénáře postupu v případě ohrožení bezpečnosti ve venkovní posilovně
1.4. Doporučuje se, aby osoby dohlížející na stav bezpečnosti a provádějící kontroly, opravy a údržbu 
byly kompetentní. V případě potřeby personál proškolte. Kupující může výše uvedené činnosti provádět 
sám nebo je zadat specializované firmě.
1.5. Doporučuje se, aby kupující uchovával v jedné knize (pořadači) dokumentaci venkovní posilovny,
která by měla obsahovat:
a) inventární seznam venkovní posilovny, dokumenty (např. záruční listy, smlouvy) a pokyny pro 
kontrolu, údržbu, provoz apod.;
b) protokoly z kontroly (údržby, oprav) a v případě potřeby také ze zkoušek;

c) případně registr provozu, např. deník vedoucího venkovní posilovny, společně s písemně 
stanovenými postupy v případě nehody, požáru a podobných nouzových událostí.
1.6. Doporučuje se umístit řád venkovní posilovny společně s kontaktním telefonem na vedoucího 
oblasti, nouzovými telefonními čísly, názvem hřiště a jeho adresou.

2. DRUHY KONTROLY ZAŘÍZENÍ VENKOVNÍCH POSILOVEN

Frekvence kontroly zařízení závisí na mnoha faktorech - druhu zařízení, použitých materiálech, stejně 
jako na intenzitě používání (ročním období), úrovni vandalismu, nadmořské výšce, znečištění ovzduší, 
kyselosti půdy, stáří zařízení apod. Výše uvedené normy rozlišují tři typy prohlídek - kontrol:

a) pravidelná kontrola prohlídkou - umožňuje odhalení zřejmých hrozeb, které mohou být výsledkem 
vandalismu, opotřebení nebo atmosférických podmínek. Typická hrozba může mít podobu polámaných dílů
nebo rozbitých lahví, je nutné také zaměřit se na čistotu, průsvity mezi zařízením a půdou, kvalitu povrchu, 
zakončení vyhlazených ploch, vystupující základy, ostré hrany, chybějící díly, nadměrné opotřebení 
(pohyblivých dílů) a integritu struktury. Takováto kontrola může být nezbytná každý den v intenzivně 
používané venkovní posilovně nebo posilovně vystavené vandalismu. Obvykle se takováto kontrola 
doporučuje jednou týdně. V podzimně-zimních měsících, při nepříznivých atmosférických podmínkách, lze 
tuto kontrolu provádět každý 2. týden nebo jednou za měsíc. Takovéto kontroly provádí kupující zařízení 
nebo jím oprávněná fyzická osoba nebo firma na náklady kupujícího.

b) funkční kontrola - podrobnější než pravidelná kontrola prohlídkou, má za cíl ověřit funkčnost a 
stabilitu vybavení a prozkoumat stupeň opotřebení. Doporučuje se také věnovat podrobnou pozornost 
továrně uzavřeným (nerozložitelným) dílům. Při této kontrol je samozřejmě nutné zaměřit se na všechny 
hrozby představené v bodě a). Takováto kontrola by se měla provádět jednou za 3 měsíce. Takovouto 
kontrolu provádí kupující zařízení nebo jím oprávněná fyzická osoba nebo firma na náklady kupujícího.

c) každoroční základní kontrola - pro zhodnocení celkového stupně bezpečnosti vybavení, stavu 
základů a povrchů. Zahrnuje následky působení atmosférických vlivů, projevy hniloby a koroze a veškeré 
změny úrovně bezpečnosti vyplývající z provedených oprav nebo z přidání nebo výměny dílů. Obzvláštní 
pozornost je nutné věnovat z výroby uzavřeným (nerozložitelným) dílům, takováto kontrola může 
vyžadovat vytažení nebo demontování jistých dílů, namazání, dotažení matic, úpravu napětí lan, případně 
natření prvků konstrukce. Takováto kontrola se provádí jednou za každých 12 měsíců. Je třeba nastavit 
plán kontrola tak, aby



bylo možné co nejrychleji, se zohledněním maximálních časových odstupů mezi různými kontrolami, 
provést každoroční kontrolu během prvních čtvrtletí jednotlivých let, před obdobím intenzivního 
používání. Během záruční doby je musí provádět oprávněný subjekt. Takováto kontrola se provádí na 
náklady kupujícího.

Normy doporučují, aby majitel nebo správce venkovní posilovny pro zabránění nehodám zajistil 
odpovídající plán kontroly a jeho dodržování. Pokud kontrola odhalí závažné závady způsobující 
ohrožení bezpečnosti, doporučuje se je okamžitě odstranit. Pokud by to nebylo možné, doporučuje se 
zařízení zajistit způsobem znemožňujícím jeho používání, např. jeho znehybněním nebo odstraněním.

3. ČINNOSTI ÚDŽBY PROVÁDĚNÉ U VŠECH DRUHŮ 
KONTROL

a) pravidelná kontrola prohlídkou:
 kontrola zakončení vyhlazených povrchů;
 kontrola odhalení základů;
 kontrola výskytu ostrých hran;
 kontrola výskytu chybějících dílů;
 kontrola výskytu nadměrného opotřebení pohyblivých dílů;
 kontrola integrity struktury;
 odstranění rozbitého skla nebo jiných zbytků nebo nečistot;
 doplnění povrchů z volného materiálu na správnou úroveň, zajištění odpovídajícího průsvitu 

mezi zařízením a povrchem.
 udržování volných ploch kolem zařízení, obzvláště v zónách jejich zabezpečení.

b) funkční kontrola:
 proveďte činnosti z bodu a);
 zkontrolujte ložiska - případně dotáhněte šrouby, zkontrolujte mezery a plynulost práce ložisek,
 zkontrolujte a případně dotáhněte spojení kluzných částí s dřevěnými konstrukcemi;
 manuálně zkontrolujte stabilitu usazení nohou v půdě a případně zhutněte zeminu;
 zkontrolujte tloušťku příčlí, které podléhají přirozenému otěru, v případě potřeby je vyměňte;
 zkontrolujte připevnění kyselinovzdorných plechů, pokud byly použity;
 proveďte čištění zařízení.

POZOR: Při dotahování šroubů (matic) použijte speciální nástroje.

c) základní kontrola (každoroční):
 proveďte činnosti z bodů a) a b);
 dotáhněte všechny montážní šrouby, které to vyžadují, upozorňující na výskyt 

nadměrných mezer;
 zajistěte všechny otvory provedené v přístrojích, které nejsou zabezpečení, plastovými 

záslepkami,
 obnovte lakové nátěry, pokud to vyžadují, na náklady kupujícího

POZOR: Při dotahování šroubů (matic) použijte speciální nástroje.
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