Bezpečnost prostředků
lidové zábavy
Inspekce a certifikace dětských
hřišť, lanovek, skluzavek
a sportovního zařízení

Vaše výzvy
Bezpečnost je vždy na prvním místě, neboť i ty nejmenší
nedostatky mohou mít fatální důsledky na lidské zdraví.
Z těchto důvodů bezpečnost instalací a vybavení na
dětských hřištích, ať už pro veřejné či domácí použití,
podléhá přísné legislativě, bez které není možné tato
zařízení provozovat.

Jak vám můžeme pomoci
Cílem TÜV SÜD je nejen objektivní zhodnocení
úrovně provozních rizik, ale také předcházení úrazům
způsobeným konstrukčními vlastnostmi hřišť a dalších
zařízení. Experti TÜV SÜD jsou akreditování k provádění
inspekčních činností a certifikací pro oblast prostředků
lidové zábavy, do které spadají dětská hřiště včetně
zkoušek povrchů tlumících náraz, lanové dráhy, vodní
skluzavky, kolečková sportovní zařízení, stany, dětská
nafukovací zařízení, skluzavky apod. Akreditaci máme i pro
trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití
a zařízení hracích ploch.
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Naše služby
Naši zkušení inspektoři nabízí pomoc výrobcům,
dodavatelům a provozovatelům prostředků lidové zábavy,
a to od návrhu až po uvedení na trh, včetně pravidelných
kontrol.
Inspekce každého hřiště
Počáteční kontrola stavu samostatného hřiště
na místě autorizovanou osobou, dle nařízení
vlády 173/1997 Sb. a souvisejících norem, za
účelem vyhodnocení bezpečnosti úrovně z hlediska
vyskytujících se rizik. Během inspekce se provádí
běžná vizuální kontrola, kontrola dokumentace,
ale mohou se rovněž provádět i další zkoušky jako
chemické, fyzikální nebo mechanické.
Inspekce typového výrobku – herního prvku
Posouzení stavu typového výrobku dle vzoru
autorizovanou osobou za účelem vyhodnocení
úrovně bezpečnosti a rizik. Inspekce se vždy provádí
osobně, včetně kontroly dokumentace (průvodní
technická dokumentace, pevnostní výpočet, výkresy,

sestavy, doklady nakupovaných komponentů apod.)
dle nařízení vlády a příslušných souvisejících norem.
Dále se v termínu jednoho roku od data uvedení na
trh provádí pravidelné testování a inspekce ve formě
ročních hlavních kontrol, aby se předcházelo úrazům
způsobeným opotřebením zařízení.
Kontroly
Kontrola se provádí jednou ročně (pokud výrobce
nestanoví jinak) za účelem zjištění celkové úrovně
bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, po
jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých
bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek
hniloby nebo koroze.
C ertifikace herního prvku jako výrobku
Služby nezávislé certifikace výrobků pro evropské
veřejné herní vybavení a povrchové materiály.
Potvrzení certifikace zúčastněných stran dokládající
splnění následujících norem:
EN 1176, část 1 až 7, 10 a 11 a EN 1177.

Přínosy pro vaše podnikání
Komplexní nabídka zkušebních a certifikačních služeb
pro všechny potřeby vašeho podniku.
Včasná identifikace potenciálních problémů v samém
počátku.
Zajištění shody s komplexními bezpečnostními
požadavky a kritérii.

Proč zvolit TÜV SÜD
Jsme největší inspekční a certifikační firmou v České
republice. Vzhledem k tomuto širokému zastoupení jsme
schopni provést vstupní, provozní nebo roční inspekci
po celém území ČR dle vašich požadavků. Dále jsme
oprávněni provádět posuzování shody jako autorizovaná
osoba a také zajistíme vaše potřeby komplexní nabídkou
inspekčních, zkušebních a certifikačních služeb.

Související služby
V
 zdělávání - Školení pro provozovatele,
projektanty a architekty dětských hřišť na
míru v našich prostorách nebo prostorách
zákazníka.

TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení pro naše
zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.
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Více hodnoty. Více důvěry.

