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PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ  
 

 

Provozní řád venkovního sportoviště (hřiště) je vyvěšen na viditelném místě v prostoru hřiště. Studenti 

jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní 

knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i studenti, kteří na první hodině chyběli. Zájmové organizace, které 

si pronajímají hřiště, se seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.  
 

 

1. Provozovatel nebo majitel hrací  plochy určené pro hry a sport musí ve všech etapách uspořádání, 

instalace, kontroly, údržby a provozu brát v úvahu informace výrobce, např. předběžné informace/katalog, 

návody k instalaci a údržbě. 

Sportovní zařízení je nutno instalovat bezpečným způsobem a to podle návodu výrobce (viz kapitola 6 

ČSN EN 1176-1). Sportovní zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udržovány podle 

návodu výrobce nejméně v intervalech jak stanovil výrobce. 

 

Zařízení se musí kontrolovat: 

 

a) běžnou vizuální kontrolou, 

b) provozní kontrolou 

c) roční hlavní kontrolou 

 

Majitel nebo provozovatel musí zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající 

rozvrh kontrol. Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno 

je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním 

nebo odstraněním. Není-li zařízení bezpečné, musí být veřejnosti přístup zakázán.  

V případech kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je 

nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo základy, aby byla hrací plocha 

bezpečná.  

Provozovatel musí pro hřiště zavést vhodný systém řízení bezpečnosti a alespoň jednou ročně, a 

systematicky stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření. O všech realizovaných 

činnostech je třeba vést záznamy.  

 

Dokumentace týkající se hřiště musí zahrnovat: 

 

a) certifikát o kontrole a zkoušení, v případě potřeby; 

b) návody ke kontrole a údržbě; 

c) návody k obsluze, v případě potřeby; 

d) záznamy provozovatele, např. deník; provozní řád  

e) určité konstrukce a nabídkové dokumenty. 
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Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, t.j. telefonu k 

přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození.  

Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv 

přístupné a prosté překážek.  

Provozovatel hřiště musí mít k dispozici písemné postupy zahrnující opatření, které je třeba podniknout 

v případě úrazů, požáru apod. 

 

 

2. Závady k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být bezodkladné opraveny. 

Není-li to možné, je nutné zařízeni zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním. Dokud není 

nebezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí mít k němu veřejnost přístup.  

 

Příklady situací, kdy zařízení není bezpečné jsou tyto: 

 

 zabezpečení instalace zařízení není úplné; 

 povrch tlumici nárazy nebyl dosud vybudován; 

 tam, kde údržba nemůže zajistit průběžnou úroveň bezpečnosti. 

 

Jako příklad vizuální a provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor mezi nářadím, stav hracího 

povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebeni (pohyblivých části) a 

konstrukční pevnost. 

Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 

vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí 

nebo rozbitých lahví.  

Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu. 

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

hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců, nebo jak je uvedeno v 

návodu výrobce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.  

Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištěni celkové 

úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např., povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a 

jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečné vestavěných 

nebo vyměněných částí.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti. Roční hlavní 

kontrola může vyžadovat v případě určitých součástí jejich vyjmutí z půdy nebo jejich demontáž. Tuto 

kontrolu musí provádět oprávněné osoby přísně v souladu s pokyny výrobce. Úroveň vyžadované 

kompetence je přímo úměrná dané úloze.  
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Rozvrh musí obsahovat seznam částí, které je třeba zkontrolovat v rámci různých kontrol, jakož i způsoby 

jejich provádění. Rozvrh kontrol musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit 

nezbytnou četnost kontrol. 

 

 

3. Další podmínkou bezpečného užívání sportovních zařízení je i přiměřený dozor s přihlédnutím k věku a 

rozumovým schopnostem studentů.  

Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování 

odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou 

ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž 

poskytovat návod jak postupovat v případě stížnosti a havárií. 

 

Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich 

bezpečnost a funkčnost: 

 

a) utažení upevňovacích prvků; 

b) přetření a opětovná úprava povrchů; 

c) údržba všech povrchů tlumících nárazy; 

d) promazání ložisek; 

e) označení vybavení za účelem indikace výšky náplně sypkého materiálu; 

f) čistění; 

g) odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí;  

h) obnovení sypké náplně na její správnou úroveň; a  

i) údržba volných ploch. 

 

Korekční údržba musí zahrnovat opatření směrující k nápravě závad nebo k opětovnému navození nezbytné 

úrovně bezpečnosti zařízení hřiště a jeho povrchu.  

 

K takovým opatřením patří: 

 

a) výměna upevňovacích prvků; 

b) svaření nebo rozpojení; 

c) výměna vadných konstrukčních částí; a 

d) výměna opotřebených nebo vadných částí. 
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Provádění oprav za provozu, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků údržby nebo veřejnosti, je 

nutno zabránit. Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadné bezpečnost 

zařízení lze provádět pouze po dohodě s výrobcem nebo zodpovědnou osobou. 

 

 

4. Písek v pískovištích venkovních hracích ploch  

 

Hygienické limity mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám v 

pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry jsou upraveny v příloze č. 10. vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

     V Malých Svatoňovicích dne          
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          ředitel školy  


