
 

Provozní řád dětského hřiště 
Zámecká zahrada Oslavany 

 
Provozovatel (majitel) hřiště: Město Oslavany, nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany 
 
 
Správce hřiště:   Město Oslavany, nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany 
Odpovědný pracovník:   Luděk Krobot , tel: 546 418 414 
Dodavatel dětského hřiště:  TOMIreko, s.r.o. , Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč 
 
Provozní doba: 
od 1. května do 30. září         od 8,00 hod. do 20,00 hod 
od 1. října do 30. října         od 9,00 hod. do 17,00 hod 
od 1. listopadu do 30. března  hřiště uzavřeno 
od 1. dubna do 30. dubna   od 9,00 hod. do 17,00 hod 
Provozní doba může být  prodloužena nebo upravena na povolení majitele. 
 
Na hřišti je zakázáno: 
- poškozovat a znečišťovat prostory hřiště, jeho zařízení a vybavení 
- používat viditelně poškozené herní prvky nebo jejich části 
-vstupovat se zvířaty 
- kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky nebo na hřiště vstupovat  pod vlivem  těchto 
látek 
- přinášet s sebou skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky,…) a 
zbraně 
- vjíždět motorovými vozidly 
- provozovat hry s míčem 
 
Vybavení hřiště a věkové určení herních prvků: 
 
Herní sestava věžičková velká  - "Kukla"    od 4 do 14 let 
Herní sestava věžičková malá  - Jonáš    od 18 měsíců do 8 let 
Houpačka dvoumístná řetězová     od 4 let do 14 let 
Pískové hry  - Laboratoř I      od 18 měsíců do 14 let 
Vahadlová houpačka dvoumístná     od 3 let do 12 let 
Mobiliář:  lavička Ammonit, lavička Spinosaurus 
Umělecká díla:  betonové plastiky zkamenělin 
 
Maximální zatížení lanové dráhy je 150 kg! 
 
Upozornění: Vstup dítěte mladšího 6 let na hřiště výhradně v doprovodu osoby starší 18. let. 
Prvky mobiliáře nejsou herními prvky. Pokud je herní prvek viditelně poškozen, prosím, 
nepoužívejte jej a upozorněte správce hřiště. Při extrémních podmínkách (námraza, horké 
počasí, déšť) nejprve prověřte bezpečnost herních prvků.  
 
 



Za úklid hřiště odpovídá:  Město Oslavany 
Adresa:   nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany  
Odpovědný pracovník:   Luděk Krobot , tel: 546 418 414 
 
 

1) Denní úklid venkovní hrací plochy: (vždy do 8,00  hod) 
- každodenní otevírání a zavírání hřiště 
- úklid odpadků z plochy hřiště 
- odvoz odpadu 
- úklid – přehrabání hřiště 
- shrabání listí a odvoz listí 
- vysypání odpadkových košů 
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a 

mobiliáře 
      

2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 
- okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad (na základě denní 

vizuální kontroly) 
- dle pokynů výrobce zařízení je prováděno promazávání ložisek, utažení 

upevňovacích prvků, přetření a úprava povrchů, doplnění sypkého materiálu 
apod. O provedených pracích se vedou písemné záznamy. 

 
3) Péče o zeleň 

- sekání a úklid trávy (dle vegetačních podmínek) 
- shrabání a odvoz listí (na podzim, na jaře) 
- drobné prořezy keřů a dřevin (1x ročně) 
- zavlažování (dle vegetačních podmínek) 

 
     

4) Údržba  pískoviště 
- denní zakrývání/odkrývání pískoviště prodyšnou síťovou plachtou 
- kontrola stavu obrub (denní vizuální kontrola) 
- nejméně 1 x týdně přehrabání písku (odstranění hrubých nečistot) 
- 2x během roku překopat – přeházet písek. 
- 1x ročně výměna písku: březen /duben (použít písek kopaný, certifikovaný) 

           
5) Provozní kontrola 

Sleduje technický stav herní prvků, mobiliáře a dopadových ploch. Provádí se 1x 
měsíčně, vždy do 10. dne v měsíci proškolenou osobou. O kontrole se provede zápis. 
 

6) Odborná technická kontrola 
1x ročně, vždy v jarních měsících, provádí ji oprávněná osoba – nezávislá 
certifikovaná osoba 
 
 
Vypracovala: Ing. Jitka Vágnerová 
Datum: 25. 6. 2017 


