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Táto slovenská technická norma je slovenskou verziou európskej normy EN 1176-6: YYYY + AC: YYYY.  
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.  
STN EN 1176-6 + A1 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 
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Nahradenie predchádzajúcich noriem 

Táto slovenská technická norma nahrádza anglickú verziu STN EN 1176-6 z apríla YYYY, ktorá  
od 31. 10. YYYY nahradila STN EN 1176-6 z marca YYYY v celom rozsahu. 
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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CEN, © YYYY CEN, ref. č. 
EN 1176-6: YYYY + AC: YYYY E.  

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

EN 1176-1: YYYY prijatá ako v STN EN 1176-1: YYYY Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeo-
becné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (94 0515) 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 
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EUROPEAN STANDARD  
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EUROPÄISCHE NORM Január YYYY 
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Zariadenia a povrch detských ihrísk 
Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky  

a skúšobné metódy na kývavé zariadenia 

 

Playground equipment and surfacing 
Part 6: Additional specific safety requirements  

and test methods for rocking equipment 
 
 

Équipements et sols d'aires de jeux 
Partie 6: Exigences de sécurité  
et méthodes d'essai complémentaires 
spécifiques aux équipements oscillants  

 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden 
Teil 6: Zusätzliche besondere  
sicherheitstechnische Anforderungen  
und Prüfverfahren für Wippgeräte  

Túto európsku normu schválil CEN 15. apríla YYYY a obsahuje opravu AC, ktorú schválil CEN 9. januára 
YYYY. 

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za 
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie 
dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CEN. 

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia 
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného jazyka 
a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiál-
ne verzie. 

Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, 
Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, 
Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska  
a Turecka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CEN. 

Ref. č. EN 1176-6: YYYY + AC: YYYY SK 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN 1176-6: YYYY+ AC: YYYY) vypracovala technická komisia CEN/TC 136 „Vybavenie 
športových areálov a ihrísk a iné vybavenie“, ktorej sekretariát je v DIN. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskôr do apríla YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť najne-
skôr do októbra YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CEN nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Tento dokument obsahuje opravu AC1, ktorú CEN schválil 9. januára YYYY. 

Tento dokument nahrádza ˜EN 1176-6: YYYY ™. 

Tento dokument obsahuje opravu AC1, ktorá mení umiestnenia obrázkov 6 a 7. 

Začiatok a koniec textu doplneného, nahradeného alebo zrušeného opravou AC je vyznačený v texte 
symbolmi ˜™. 

Táto európska norma EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk pozostáva z týchto častí: 

– Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy; 

– Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky; 

– Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky; 

– Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky; 

– Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče; 

– Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia; 

– Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku; 

– Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zaria-
denia na hranie; 

– Časť 11: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete. 

Táto časť EN 1176 sa má používať spolu s normami EN 1176-1, EN 1176-7 a EN 1177. 

Nafukovacie zariadenia na hranie sa uvádzajú v norme EN 14960 Nafukovacie hracie vybavenie. Bezpeč-
nostné požiadavky na skúšobné metódy. 

Hlavné zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu tejto časti EN 1176 sú: 

a) typy 2, 3 a 4 nie sú klasifikované ako zariadenia s vynúteným pohybom; 

b) kývavé zariadenia konštruované pre používateľa v stoji musia mať priestor pádu minimálne 1,5 m. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 
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1    Predmet normy  

Tento dokument platí na kývavé zariadenia, ktoré sa používajú ako zariadenia detských ihrísk, tak ako sa 
definujú v 3.1. Tam, kde hlavná hracia funkcia nie je kývanie, príslušné požiadavky v tomto dokumente sa 
môžu využiť, ak je to vhodné. 

Táto norma určuje ďalšie bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky a na kývavé zaria-
denia pevne spojené so stanovišťom, ktoré sú určené pre deti. 

Cieľom tejto normy je chrániť používateľa od možného nebezpečenstva pri používaní kývavých zariadení. 

POZNÁMKA. – Návod na posúdenie bezpečnosti iných tvarov hojdačiek/kývavých zariadení sa uvádza v informatívnej prí-
lohe A. 

2    Normatívne odkazy  

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

EN 1176-1: YYYY Playground equipment and surfacing – Part 1: General safety requirements and test 
methods. [Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy.] 

3    Termíny a definície 

V tejto norme sa používajú termíny a definície uvedené v EN 1176-1, ako aj tieto termíny a definície. 

3.1    kývavé zariadenie; hojdačka (ďalej len zariadenie) (angl. rocking equipment; seesaw (herein- 
after referred to as equipment)): zariadenie, ktoré môže používateľ uviesť do pohybu, a ktoré sa všeo-
becne charakterizuje pevným prvkom, ktorý sa kýva okolo centrálnej podpery 

Poznámka 1 k termínu: Zariadenie môže mať jedno alebo niekoľko sedadiel alebo miest na státie. 

Poznámka 2 k termínu: Na obrázku 1a) sa znázorňujú hlavné konštrukčné dielce kývavých zariadení. Na obrázku 1b) sa zná-
zorňujú hlavné konštrukčné dielce hojdačiek. 

Poznámka 3 k termínu: Hojdací/kývavý pohyb závisia od druhu a od zostavy upínacieho zariadenia (pozri obrázky 2 až 7). 

3.2    axiálna hojdačka (typ 1) (angl. Axial seesaw (Type 1)): zariadenie, ktoré umožňuáje iba zvislý 
pohyb 

Poznámka 1 k termínu: Pozri obázok 2. 

4    Bezpečnostné požiadavky 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
 

STN EN 1176-6 + AC 
Vydal a vytlačil:  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 
Rok vydania YYYY, strán 24, č. publ. XXXXXX 
Úhrada je určená počtom strán  

 
 

 


