1. PREVÁDZKA ZARIADENIA
1.1. Odporúča sa, aby kupujúci počas všetkých fáz, od navrhovania pre prevádzku, dodržiaval
pokyny výrobcu.
1.2. Prístroje vonkajších posilňovní musí byť pravidelne kontrolované, spôsob vykonania
a frekvencia týchto prehliadok sú uvedené v bode 2.
1.3. Odporúča sa, aby kupujúci stanovil systém dohľadu nad bezpečnosťou vonkajších posilňovní, v
ktorom určí:
a) dátum vykonania kontroly,
b) osoby zodpovedné za vykonania kontroly,
c) scenáre postupu v prípade ohrozenia bezpečnosti vo vonkajšej posilňovni
1.4. Odporúča sa, aby osoby dohliadajúce na stav bezpečnosti a vykonávajúce kontroly, opravy
a údržbu boli kompetentné. V prípade potreby personál preškoľte. Kupujúci môže vyššie uvedené
činnosti vykonávať sám alebo ich zadať špecializovanej firme.
1.5. Odporúča sa, aby kupujúci uchovával v jednej knihe (zaraďovači) dokumentáciu vonkajšej
posilňovne, ktorá by mala obsahovať:
a) inventárny zoznam vonkajšej posilňovne, dokumenty (napr. záručné listy, zmluvy) a pokyny pre
kontrolu, údržbu, prevádzku a pod.;
b) protokoly z kontroly (údržby, opráv) a v prípade potreby tiež zo skúšok;
c) prípadne register prevádzky, napr. denník vedúceho vonkajšej posilňovne, spoločne
s písomne stanovenými postupmi v prípade nehody, požiaru a podobných núdzových udalostí.
1.6. Odporúča sa umiestniť poriadok vonkajšej posilňovne spoločne s kontaktným telefónom na
vedúceho oblasti, núdzovými telefónnymi číslami, názvom ihriska a jeho adresou.

2. DRUHY KONTROLY ZARIADENIA VONKAJŠÍCH POSILŇOVNÍ
Frekvencia kontroly zariadenia závisí na mnohých faktoroch – druhu zariadenia, použitých materiálov,
rovnako ako na intenzite používania (ročnom období), úrovni vandalizmu, nadmorskej výške,
znečistení povetria, kyslosti pôdy, veku zariadenia, a pod. Vyššie uvedené normy rozlišujú tri typy
prehliadok – kontrol:
a) pravidelná kontrola prehliadkou – umožňuje odhalenie zrejmých hrozieb, ktoré môžu byť
výsledkom vandalizmu, opotrebovania alebo atmosférických podmienok. Typická hrozba môže mať
podobu polámaných dielov alebo rozbitých fliaš, je nutné sa tiež zamerať na čistotu, priesvity medzi
zariadeniam a pôdou, kvalitu povrchu, zakončenia vyhladených plôch,
vystupujúce základy, ostré hrany, chýbajúce diely, nadmerné opotrebovanie (pohyblivých dielov)
a integritu štruktúry. Takáto kontrola môže byť nevyhnutná každý deň v intenzívne používanej
vonkajšej posilňovni alebo posilňovni vystavenej vandalizmu. Obvykle sa takáto kontrola odporúča
raz týždenne. V jesenno-zimných mesiacoch, pri nepriaznivých atmosférických podmienkach,
možno túto kontrolu vykonávať každý 2. týždeň alebo raz za mesiac. Takéto kontroly vykonáva
kupujúci zariadenia alebo ním oprávnená fyzická osoba alebo firma na náklady kupujúceho.
b) funkčná kontrola – podrobnejšia než pravidelná kontrola prehliadkou, má za cieľ overiť si
funkčnosť a stabilitu vybavenia a preskúmať stupeň opotrebovania. Odporúča sa
tiež venovať podrobnú pozornosť továrne uzatvoreným (nerozložiteľným) dielom. Pri tejto kontrole sa
je samozrejme nutné zamerať na všetky hrozby predstavené v bode a). Takáto kontrola by sa mala
vykonávať raz za 3 mesiace. Takúto kontrolu vykonáva kupujúci zariadenia alebo ním oprávnená
fyzická osoba alebo firma na náklady kupujúceho.
c) každoročná základná kontrola – na zhodnotenie celkového stupňa bezpečnosti vybavenia,
stavu základov a povrchov. Zahŕňa následky pôsobenia atmosférických vplyvov, prejavy hniloby
a korózie a všetky zmeny úrovne bezpečnosti vyplývajúce z vykonaných opráv alebo z pridania alebo
výmeny dielov. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať z výroby uzatvoreným (nerozložiteľným) dielom,
takáto kontrola môže vyžadovať vytiahnutie alebo demontovanie istých dielov, namazanie, dotiahnutie
matíc, úpravu napätia lán, prípadne natrenia prvkov konštrukcie. Takáto kontrola sa vykonáva raz za
každých 12 mesiacov. Je potrebné nastaviť plán kontroly tak, aby

bolo možné čo najrýchlejšie, zohľadnením maximálnych časových odstupov medzi rôznymi
kontrolami, vykonať každoročnú kontrolu počas prvých štvrťrokov jednotlivých rokov, pred obdobím
intenzívneho používania. Počas záručnej doby ich musí vykonávať oprávnený subjekt. Takáto
kontrola sa robí na náklady kupujúceho.
Normy odporúčajú, aby majiteľ alebo správca vonkajšej posilňovne pre zabránenie nehodám
zaistil zodpovedajúci plán kontroly a jeho dodržiavanie. Pokiaľ kontrola odhalí závažné chyby
spôsobujúce ohrozenie bezpečnosti, odporúča sa ich okamžite odstrániť. Pokiaľ by to nebolo
možné, odporúča sa zariadenie zaistiť spôsobom znemožňujúcim jeho používanie, napr. jeho
znehybnením alebo odstránením.

3. ÚKONY ÚDRŽBY VYKONÁVANÉ PRI VŠETKÝCH DRUHOCH
KONTROL
a) pravidelná kontrola prehliadkou:
kontrola zakončenia vyhladených povrchov;
kontrola odhalenia základov;
kontrola výskytu ostrých hrán;
kontrola výskytu chýbajúcich dielov;
kontrola výskytu nadmerného opotrebovania pohyblivých dielov;
kontrola integrity štruktúry;
odstránenie rozbitého skla alebo iných zvyškov alebo nečistôt;
doplnenie povrchov z voľného materiálu na správnu úroveň, zaistenie
zodpovedajúceho priesvitu medzi zariadením a povrchom.
 udržiavanie voľných plôch okolo zariadenia, zvlášť v zónach ich zabezpečenia.

















b) funkčná kontrola:
vykonajte činnosti z bodu a);
skontrolujte ložiská – prípadne dotiahnite skrutky, skontrolujte medzery a plynulosť práce
ložísk,
skontrolujte a prípadne dotiahnite spojenie klzných častí s drevenými konštrukciami;
manuálne skontrolujte stabilitu usadenia nôh v pôde a prípadne zhutnite zeminu;
skontrolujte hrúbku priečok, ktoré podliehajú prirodzenému oteru, v prípade potreby ich
vymeňte;
skontrolujte pripevnenie kyselinovzdorných plechov, pokiaľ boli použité;
vykonajte čistenie zariadenia.
POZOR: Pri doťahovaní skrutiek (matíc) použite špeciálne nástroje.

c) základná kontrola (každoročná):
vykonajte činnosti z bodov a) a b);
dotiahnite všetky montážne skrutky, ktoré to vyžadujú, upozorňujúce na výskyt
nadmerných medzier;
 zaistite všetky otvory vykonané v prístrojoch, ktoré nie sú zabezpečené, plastovými
záslepkami,
 obnovte lakové nátery, pokiaľ to vyžadujú, na náklady kupujúceho



POZOR: Pri doťahovaní skrutiek (matíc) použite špeciálne nástroje.
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