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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K UŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MARIMEX PLAY – FUNGOO 
 
Děkujeme Vám za zakoupení hřiště Fungoo. Udělali jste dobré rozhodnutí a výhodnou investici na mnoho 
let pro Vaše děti. Doporučujem Vám i další nákupy na dotvoření Vašeho hříště! Fungoo výrobky byly 
vytvořeny s maximální péčí o bezpečnost uživatelů, nicméně Vás žádáme, abyste dodržovali pokyny 
uvedené níže ve vztahu ke správnému a bezpečnému používání hřiště. 
Pamatujte na to, že výrobky od Fungoo tvoří neveřejná hřiště, používaná v soukromých zahradách, mimo 
budov a zařízení, přičemž příslušenství v montážním kartonu slouží k montáží hříště ze dřeva, které je 
dodáváno v samostatné sadě. Příslušenství pro montáž se ale nesmí používat se dřevěnými prvky od 
jiného hřiště, než je Fungoo. Během montáže hřiště Fungoo je nutné přísně dodržovat pokyny k instalaci a 
v případě jakýchkoliv pochybností je potřebné kontaktovat dodavatele. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
I. Příprava místa 
Připravujete-li místo pro hřiště, je potřebné u něj zachovávat bezpečnostní oblast, která činí 200 cm kolem 
jednotlivých prvků hřiště. Nicméně kolem veškerých prvků hřiště a po žádné straně nesmí být žádné trvale 
instalované prvky nebo takové prvky, které nejsou instalovány, ale mohou blokovat bezpečný přístup k 
hřišti. 
Je-li to možné, doporučuje se hřiště umístit do míst krytých před sluncem a větrem. Také se doporučuje 
nemontovat skluzavku jižním směrem, což by mohlo mít za následek přehřívání a riziko popálení u dotyku 
s kůží. 
Dětské hřiště by se mělo umístit na místo, které je speciálně uzpůsobeno pro tento účel, tedy pro hřiště a 
bezpečnou zónu – mělo by se jednat o měkký povrch, přičemž doporučované typy povrchů jsou: písek, 
štěrk (štěrk s malými zrny), mulč, piliny. Poznámka! Hřiště se nesmí montovat na asfalt, kamenný, 
betonový nebo zpevněný povrch, příp. pevnou zemi! Hřiště se nesmí instalovat v blízkosti nebo ve směru 
cest, chodníků, příp. frekventovaných přechodů. 
 
II. Dřevo 
Výběr dřeva při instalaci – doručené dřevo se musí pečlivě zkontrolovat a zanalyzovat před jeho montáží 
ohledně vhodného umístění na hřiště. Požadovaný typ dřeva je takový, který má výběžky, hrubý povrch a 
nedokonalosti, které jsou typické pro přírodní materiál, kterým je dřevo. U montáže musí být dřevěné 
prvky umístěny takovým způsobem, aby jejich část nebo strana, která má více vyhovující prvky, byla 
umístěna na místě frekventovanějšího kontaktu s uživatelem. Horní (horizontální) trám houpačky by měl 
mít co nejméně výběžků a prvky s výběžky by se neměly volit za tímto účelem. Prvky, které se poškodí 
během instalace, se musí vyměnit, přičemž jakékoliv poškození povrchu je potřebné z vnější strany 
ochránit pomocí oleje na dřevěné nátěry nebo barevným lakem. Objeví-li se třísky, úlomky, otřepy, příp. 
jiné potenciálně nebezpečné prvky přinesené se dřevem nebo vzniklé v důsledku instalace – pak je 
potřebné zarovnat povrch pomocí pilníku na dřevo, vybrousit je brusným papírem a ochránit olejem na 
dřevěné nátěry nebo barevným lakem. Po finálním ukončení  používání hřiště se nedoporučuje vyhazovat 
dřevěné části, ale odevzdat je k recyklaci. Zejména natřené a impregnované prvky nesmíte pálit sami, 
protože to má za následek znečištění ovzduší a působí negativně na zdraví lidí v blízkém okolí. Navíc 
není povoleno spalovat tyto prvky v domácích pecích a kamnech. 
 
III. Bezpečnostní pokyny při instalaci 
1. Před zahájením instalace se doporučuje obeznámit se s pokyny a prvky zahrnutými v této 
montážní sadě. Chybí-li některý díl, kontaktujte dodavatele. Při instalaci hřiště dodržujte pokyny 
k instalaci. 
2. Používat můžete výhradně instalační prvky a komponenty hřiště, které jsou uloženy v montážním 
kartonu. 
3. Nářadí, které je potřebné pro instalaci, je následující: šroubovák, měřicí páska, kladivo, vrták, vodováha 
a pilka na dřevo spolu s pilkou na kov, tužkou a pilníkem na dřevo. 
4. Povrch a potřebné nářadí si připravte před instalací. Pro instalaci jsou potřebné minimálně 2 osoby, a to 
zejména na zvedací a stavební prvky. 
5. Děti musí mít během instalace přístup na hřiště zakázán. Speciální pozornost je potřebné věnovat při 
stavbě, zvedání těžkých předmětů a montáží kovových částí šroubovákem nebo při vrtání děr. Při 
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používání nářadí je potřebné dodržovat veškeré přiložené bezpečnostní pokyny. Při instalaci je nutný 
ochranný oděv.   
6. Na konstrukci není povoleno vstoupit ostatním osobám, až do doby dokončení instalace. 
7. Instalace na podloží – sestava musí být umístěna stabilním a rovným způsobem, následně upevněna 
k zemi pomocí doručených prvků v souladu s pokyny k instalaci. 
Je-li zem, na níž je hřiště umístěno, měkká a je tu riziko sedimentace nebo nestability sestavy – je 
potřebné na daném místě připravit betonové lože. Je ale potřebné vytvořit adekvátní dutinu v zemi, a 
betonové lože adekvátně zapustit,  aby nepředstavovalo nebezpečí pro děti, když si budou na hřišti hrát. 
8. Veškeré prvky, zejména ty, které byly vytvořeny při instalace, a které jsou potenciálně nebezpečné, 
např. zbytky šroubů a poškozené povrchy kovových prvků, se musí odstranit, přičemž jakékoliv odkryté 
povrchy se musí zarovnat pilkou na kov, chránit před rzí, např. nátěrem kovovým lakem. 
9. Speciální pozornost je potřebné věnovat montáži sedaček na houpačky. Háky upevněné na horní trám 
se musí instalovat vertikálně a musí procházet hrubou stranou trámu, přičemž šroub chránící hák musí být 
zašroubován až nadoraz. Vzdálenosti: od sedačky k zemi - minimálně 35cm; mezi sedačkou a 
konstrukčním rámem - minimálně 30cm; mezi body zavěšení houpačky podél nosníku - minimálně 50cm; 
mezi dvěma sedačkami - 45cm. 
10. Jakékoliv úpravy hřiště (např. přidání příslušenství) je možné vykonávat výhradně v souladu s pokyny 
výrobce. 
 
V zájmu zachování veškerých bezpečnostních aspektů hřiště Fungoo se nesmí tyto díly upevňovat na 
sestavy, doručené jinými dodavateli, zejména: sedačky, lana, žebříky, příp. jiné prvky, které nejsou 
spojeny s hřištěm. 
V případě montáže lana nebo lanového žebříku se musí obě zajistit horním a dolním upevněním, což 
předchází nekontrolovanému pohybu a snižuje možnost zamotání lan. 
Při montáži se musí směrnice definované v pokynech k instalaci přísně dodržovat, a zejména ty, jež se 
vztahují k vrtání děr v souvislosti s použitím šroubů, k použití vhodných hlav šroubováku, špiček, příp. 
jiného nářadí. Díry, které jsou vyvrtané pro upevnění šroubů, musí být o 10mm kratší, než je délka šroubů 
do nich našroubovaných. 
Vrtáte-li díry do horního trámu houpačky, mějte na paměti potřebu pevného utažení trámu ještě před 
vrtáním díry a potřebu vrtání skrz trám (v souladu s metodou popsanou v pokynech). 
 
Dodané upevňovací prvky se musí použít během instalace. Jsou-li ale potřebné další pomocné prvky, 
musí se ověřit jejich druh, typ a rozměry, aby nedošlo k tomu, že použité pomocné prvky budou méně 
odolné než prvky dodané v montážním kartonu. 
 
Na vzdálenosti a metody upevnění jednotlivých prvků použijte směrnice od výrobce v souladu s normou 
PN-EN 71. 
 
IV. Udržování, kontrola a servis hřiště 
Před každým použitím je potřebné dětské hřiště zkontrolovat, přičemž podrobné kontroly prvků a celé 
sady se musí vykonávat před sezonou a v průběhu sezony – minimálně dvakrát za měsíc. Při kontrole 
musíte věnovat speciální pozornost dřevěným prvkům, kontrolujíc jakékoliv stopy degradace (rozklad, 
plíseň, hniloba atd.), veškerým prvkům, na kterých byly takové jevy pozorovány, přičemž se musí 
okamžitě vyměnit. Je také potřebné vizuálně kontrolovat povrch dřevěných prvků a v případě detekce 
jakýchkoliv ztrát na nátěru nebo impregnaci se musí odhalený povrch natřít ochranným prostředkem, 
impregnovat nebo nalakovat. Dřevo je také potřebné kontrolovat z důvodu třísek a jiných nebezpečných 
změn na povrchu, přičemž po jejich detekci se musí povrchy vyhladit pomocí pilníku, obrousit brusným 
papírem a ošetřit olejem na dřevěné nátěry nebo barevným lakem. 
Do 3 měsíců ode dne instalace je potřebné zkontrolovat, jestli nemají kterékoliv upevňovací prvky (šrouby 
s maticemi, bezmaticové šrouby, háky, kolíky pro upevnění k zemi, kužely) uvolněné části a v případě 
jejich detekce se musí takové prvky došroubovat. Takový typ kontroly je potřebné vykonávat minimálně 
dvakrát ročně. 
Veškeré nosné prvky, lůžka, háky, držáky, stěny na lezení, prvky pro uchycení k zemi se musí kontrolovat, 
jestli nejeví stopy poškození, rzi, zničení nebo deformace. V případě identifikace takových problémů se 
musí tyto prvky vyměnit. Navíc je potřebné pokaždé ověřit, jak jsou tyto prvky uchyceny, a zkontrolovat 
jejich odolnost. 
U lan a háků je potřebné kontrolovat jejich odolnost – v případě detekce opotřebování lan (se musí 
zkontrolovat veškeré části tření lan, jak na karabince háku, tak na spojích lůžka), deformací nebo koroze 
háků, příp. jiných typů poškození, se musí tyto prvky vyměnit. To samé se týká bezpečnostních pásů a 
sedadel s opěradlem - v případě detekce opotřebování jednotlivých částí nebo zničení vláken se musí 
daný prvek vyměnit. 
Upevnění skluzavky na hřišti se musí také zkontrolovat, jakožto i upevnění jiných pevných prvků (jako 
teleskopy, kormidlo, řídicí kolo a ostatní), přičemž volné prvky se musí došroubovat. 
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Veškeré kryty šroubů, ostré hrany se musí kontrolovat a je-li to potřebné, musí se tyto prvky vyměnit. 
Nakonec je potřebné zkontrolovat i stabilitu a nivelaci celé sady. 
 
V. Čištění prvků hřiště 
Veškeré prvky na hřišti se mohou čistit vodou, přičemž prvky vyrobené z plastových materiálů se mohou 
čistit vodou smíchanou s čisticími prostředky (s mírným účinkem). Pozornost je potřebné věnovat 
skutečnosti, že v průběhu procesu čištění se nesmí povrch prvků poškodit. Dřevěné prvky se nesmí čistit 
drsnými materiály, ani čisticími prostředky. 
 
VI. Uskladnění po sezoně 
Demontáž části hřiště není potřebná, nicméně se pro zimní sezonu doporučuje. Je-li to možné, 
odmontujte a uskladněte skluzavku, plátěnou střechu, sedačky houpačky s lany, teleskopy, kormidly a 
ostatními odnímatelnými prvky. 
 
VII. Bezpečnostní pokyny při používání 
Děti hrající si na hřišti musí být vždy pod dohledem dospělých. Doporučuje se nepoužívat hřiště za 
nepříznivých podmínek a především v dešti (mnoho prvků hřiště a zejména základní desky a prvky 
v pískovišti mohou klouzat, čímž se pro uživatele stávají nebezpečnými). 
Děti by se při hraní na hřišti měli řídit následujícími pravidly:  
- obdržet pokyny od dospělých osob ohledně používání hřiště (před započetím hraní), bezpečnostní 
upozornění, dovolené a nedovolené typy chování jako i potenciální nebezpečí v důsledku vadného nebo 
nesprávného použití hřiště 
- dodržovat pokyny poskytnuté dospělými, kteří na ně dohlížejí; 
- nosit oblečení vhodné pro dané počasí, relativně volné, ale bez jakýchkoliv prvků s vyčnívajícími volnými 
časti (např. kapuce, pásky atd.), přičemž nesmí mít nic zavěšené kolem krku. 
 
Děti musí být předem informovány, že nesmí skákat z rozhoupaných houpaček, houpat se musí v sedě 
s váhou celého těla uprostřed sedačky,  nesmí se houpat příliš vysoko a nedostat se do blízkosti 
pohybující se houpačky. Také nesmí houpat prázdné a odlehčené sedačky a nesmí viset ze sedaček 
hlavou dolů. Na jedné sedačce se nesmí nacházet dvě a více dětí. 
Děti by měly být také informovány o účelu každého prvku hřiště a o potřebě použití těchto prvků pouze 
v souladu s jejich zamýšleným použitím, o rizicích vyplývajících z vadného nebo nesprávného použití 
jednotlivých prvků hřiště, o možných zraněních, které mohou v takových případech nastat, jako i o 
veškerých typech chování, které má za následek takové hrozby, jako např. visení z konstrukcí, klouzaní 
se zády dopředu na skluzavce nebo jakýmkoliv jiným způsobem, než je poloha v sedě atd. Je také 
zakázáno lít vodu na skluzavku.  

 

 

 

 

               


