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Provozní řád dětských hřišť a sportovišť na území městského obvodu Pardubice II 
 

Provozovatel: Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice (dále jen „MO“) 
 
Článek 1 
Základní ustanovení 
 
Provozní řád dětských hřišť a sportovišť určuje pravidla pro provozování a používání herních a sportovních zařízení 
na území MO a je součástí systému řízení bezpečnosti provozu dětských hřišť a sportovišť na území MO. 
Plochy dětských hřišť jsou vymezeny prostorem dopadových ploch (písek, pryžová dlažba, litá pryž, případně jiná 
zpevněná plocha nebo trávník) pod herními prvky a dále ohraničením přístupovými chodníky, navazujícím okrajem 
trávníku, živým plotem apod., případně jinou změnou terénu či povrchu. U sportovišť je plocha vymezena 
prostorem sportovní plochy nebo jiného povrchu pod sportovním zařízením, které jsou ohraničeny přístupovými 
chodníky, navazujícím okrajem trávníku, živým plotem apod., případně jinou změnou terénu či povrchu. 

 
Článek 2 
Provoz dětských hřišť a sportovišť 

 
Všechna dětská hřiště a sportoviště (dále jen „DHaS“) jsou veřejnosti přístupná neomezeně v průběhu celého 
roku.  
Provoz DHaS, údržbu a opravy zajišťuje MO prostřednictvím pověřených zaměstnanců Úřadu městského obvodu 
Pardubice II (dále jen „ÚMO“). 
Podrobné informace (pro které věkové kategorie jsou herní zařízení určena, věková hranice pro pohyb dětí 
v doprovodu dospělé osoby, kontaktní telefon k nahlášení závad, zakázané činnosti atd.) jsou uvedeny  
v návštěvních řádech umístěných na dětských hřištích a v návštěvních řádech (případně jinou vhodnou formou) 
umístěných na vybraných sportovištích. 
Úklid na dětských hřištích a sportovištích je zajišťován zaměstnanci ÚMO v rámci každodenního úklidu celého 
území MO. Odvoz odpadků z odpadkových košů umístěných v blízkosti dětských hřišť a sportovišť je zajišťován 
prostřednictvím svozové firmy v rámci celoplošného výsypu odpadkových košů na území MO 3x týdně. 
             
Článek 3 
Činnost provozovatele 

 
Provozovatel spravuje DHaS na celém území MO, která jsou ve vlastnictví statutárního města Pardubice, umístěná 
na veřejných prostranstvích. Provozovatel pečuje o vnější vzhled, udržování čistoty a pořádku na DHaS a v souladu 
s právními předpisy a normami provádí taková opatření, aby dětská hřiště a sportoviště plnila svůj účel a byla 
bezpečná. 
Provozovatel zajišťuje údržbu a opravy DHaS prostřednictvím pověřených zaměstnanců ÚMO v souladu s Plánem 
běžné údržby a oprav, který je součástí systému řízení bezpečnosti provozu dětských hřišť a sportovišť na území 
MO. 
Provozovatel zabezpečuje provádění pravidelných odborných kontrol ve třístupňovém režimu dle níže uvedeného 
rozvrhu kontrol současně na DHaS. Kontroly se provádějí v rozsahu a způsobem dle příslušných platných ČSN EN 
(běžné kontroly – dále jen „BK“, provozní kontroly – dále jen „PK“ a roční hlavní kontrola – dále jen „RHK“).  
Četnost kontrol se může lišit od četnosti uvedené v ČSN EN 1176-7, pokud posouzení četnosti provede odborně 
způsobilá osoba. Na nově dokončených DHaS zajišťuje provozovatel provedení vstupní kontroly před jejich 
uvedením do provozu. 

- BK provádí pověřený zaměstnanec provozovatele nebo na základě objednávky revizní technik 
s příslušným oprávněním jako nezávislá odborně způsobilá osoba. Z každé BK se pořizuje záznam, ve 
kterém se uvádí den provedení BK, zda je zařízení bez závad (schopné provozu) nebo případné zjištěné 
závady a termín jejich odstranění. Zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány na základě jednotlivých 
objednávek u odborných firem. Pokud je to možné, tak z důvodu zachování parametrů certifikovaného 
zařízení (originální náhradní díly zhotovené dle výrobní dokumentace), jsou tyto opravy zadávány přímo 
výrobci příslušného zařízení.  Ve shodných termínech jsou BK nahrazeny PK a RHK. BK všech DHaS se 
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provádí 1 x za 14 dní. V případě nutnosti provádí pověřený zaměstnanec provozovatele BK i v mezidobí 
výše uvedeného intervalu (např. v souladu s pokyny výrobce daného zařízení, na základě aktuálního stavu 
herních a sportovních zařízení, při zvýšeném výskytu vandalismu apod.). Z těchto BK může být 
vypracován záznam, zejména v případě, kdy je na DHaS zjištěna nová, do té doby neevidovaná, závada. 
Odstranění závady probíhá obdobně jako u závad zjištěných při pravidelných 14-denních BK. 

- PK provádí 1x za 3 měsíce na základě objednávky revizní technik s příslušným oprávněním jako nezávislá 
odborně způsobilá osoba. Z každé PK pořizuje revizní technik zprávu a protokoly s uvedením případných 
zjištěných závad a s návrhem na způsob jejich odstranění. Z průběhu celé PK pořizuje revizní technik 
fotodokumentaci uspořádanou dle jednotlivých evidenčních čísel. Zjištěné závady jsou průběžně 
odstraňovány na základě jednotlivých objednávek u odborných firem. Pokud je to možné, tak z důvodu 
zachování parametrů certifikovaného zařízení (originální náhradní díly zhotovené dle výrobní 
dokumentace), jsou tyto opravy zadávány přímo výrobci příslušného zařízení. Pokud to je možné, 
provádějí se v rámci PK drobné údržbové práce typu dotažení šroubových spojů, oprava síťových výpletů, 
odstranění odpadků apod. Ve shodném termínu je 1 provozní kontrola nahrazena RHK. 

- RHK provádí 1x ročně na základě objednávky revizní technik s příslušným oprávněním jako nezávislá 
odborně způsobilá osoba. Z RHK pořizuje revizní technik zprávu a protokoly zvlášť na každé DH 
samostatně s uvedením případných zjištěných závad a s návrhem na způsob jejich odstranění. Z průběhu 
celé RHK pořizuje revizní technik fotodokumentaci uspořádanou dle jednotlivých evidenčních čísel. 
Zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány na základě jednotlivých objednávek u odborných firem. 
Pokud je to možné, tak z důvodu zachování parametrů certifikovaného zařízení (originální náhradní díly 
zhotovené dle výrobní dokumentace), jsou tyto opravy zadávány přímo výrobci příslušného zařízení. 

- Vstupní odborná kontrola se provádí na nově dokončených DHaS (příp. na samostatných nových herních 
prvcích) nebo po významných úpravách zařízení nebo povrchu zajišťuje MO před jejich uvedením do 
provozu provedení vstupní odborné kontroly v souladu s ustanoveními příslušné ČSN EN pro posouzení 
celkové úrovně bezpečnosti. Kontrolu provádí na základě objednávky revizní technik s příslušným 
oprávněním jako nezávislá odborně způsobilá osoba. Cílem vstupní kontroly je ověření shody herního 
zařízení s ustanoveními příslušné ČSN EN a odhalení případných závad vzniklých např. při instalaci 
herního zařízení. 

 
 
Provoz a údržba pískovišť 

 
Na území MO se ve správě provozovatele nacházejí na veřejných prostranstvích pískoviště umístěná jako 
samostatné dětské hřiště nebo v rámci většího dětského hřiště. Na všechna pískoviště je volný přístup v průběhu 
celého roku. 
Provozovatel vykonává dohled, péči a údržbu na pískovištích k zajištění jejich bezpečnosti a k dosažení 
požadované úrovně hygienických limitů (dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a 
příslušného prováděcího právního předpisu, v platném znění). Jedná se zejména o tyto činnosti: 

- pravidelná výměna písku ve všech pískovištích – jednou za 2 roky 
- kontroly v rámci BK dětských hřišť  
- úklid odpadků (viz úklid dětských hřišť) 
- zajištění odstraňování spadaného listí, větví atd. v jarních a podzimních měsících 
- opravy zdiva (palisád) a dřevěných sedáků, trámků a fošen dle potřeby v průběhu roku 
- provzdušňování písku vč. odstraňování drobného odpadu a plevelů 2x ročně 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 537 dne 7. 3. 2022 a nabývá 
účinnosti dnem následujícím. Současně se ruší provozní řád účinný od 1. 10. 2014. 
 
 
         
............................................. 
Mgr. Radek Hejný, starosta 


