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Rezavé šrouby a shnilá prkna. 
Na třetině hřišť hrozí nebezpečí
I když nové herní prvky odpovídají 
všem bezpečnostním normám, mohou 
stejně pro děti znamenat velké riziko. 
Úrazů tak rok od roku přibývá.  

 ■ KRISTÝNA BUBLOVÁ

DOMAŽLICKO | Každé páté dítě 
ošetřené v nemocnici se zranilo při 
hře nebo sportu a až na třetině dět-
ských hřišť hrozí nějaké nezpečí. 
Alespoň to vyplývá z průzkumu ko-
mory SOTKVO, která hřiště u nás 
kontroluje. Bezpečno prý není ani 
na nejmodernějších hracích plo-
chách, které odpovídají těm nej-
přísnějším bezpečnostním nor-
mám.

„Je pravda, že některé hra-
cí prvky jsou pro děti ná-
ročnější. Třeba šprycle 
od žebříku jsou hod-
ně vysoko nad zemí 

nebo daleko od sebe. Záleží ale  
na věku dítěte a podle mého názo-
ru, by měl na hřišti být vždy 
někdo dospělý, který 
dětem pomůže 
a pohlí-

dá je. Alespoň já to tak dělám, když 
jdu s dcerkami ven,“ říká mladá ma-
minka Jana Mrkosová z Domažlic. 

Ne vždy je ale hřiště opravdu 
v dobrém stavu. Výjimkou nejsou 
vylezlé šrouby, uvolněné konstruk-
ce, rez, nebo riziko skřípnutí prstů, 
a ztrouchnivělá prkna. Hra se pak 
může lehce změnit v neštěstí. Úra-
zů z hřišť evidují lékaři rok od roku 
víc a víc.

„Nejvíc úrazů je na nezajištěných 
prolézačkách ve výšce, která neod-
povídají schopnostem dětí. Často 
se také mohou skřípnout. Vozí nám 
sem děti nejen z venkovních hřišť, 
ale i z takových těch vnitřních he-
ren,“ popisuje například dětský lé-
kař českobudějovické nemocnice Jiří 
Klíma. Podle něj děti velmi často pa-
dají na hlavu. „Tu mají v poměru k 
tělu těžší a větší než dospělý člověk 
a navíc často nemají ještě vyvinuté 
reflexy, aby se chránily rukama,“ do-
dal pediatr. 

Na Domažlicku jsou desítky dět-
ských hřišť, které by už měly bezpeč-
nostním normám odpovídat. Jejich 
provozovatelé je ale musí pravidel-
ně kontrolovat a případné závady 
urychleně odstranit.
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Zuzance Mrkosové je teprve rok a půl. Na dětských hřištích už ale pořádně dovádí. Pokaždé na ni ovšem dohlíží maminka.   FOTO | KRISTÝNA BUBLOVÁ
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Jak poznat 
bezpečný areál?

◾ Hřiště je označeno 
a oploceno, aby do 
něj nemohli psi.

◾ Pravidelně se uklízí 
a opravuje.

◾ Má měkký povrch.
◾ Prolézačky mají oblé 

hrany a jsou stabilní.
◾ Nikde netrčí třísky, 

šrouby ani hřebíky.
◾ Příčky na šplhání se 

neprotáčejí a dítě jimi 
nemůže propadnout.

◾ Písek v pískovišti je čistý.
◾ Vjezd, výjezd a únikové 

trasy musí být přístupné.
◾ Ukotvení prolézaček je 

úplně zapuštěno v zemi.
◾ Kolem atrakcí se 

nedrží voda.
Zdroj: www.nadacecez.cz

Nová dětská hřiště 
města starostí nezbaví
Areály na Domažlicku 
většinou provozují obce 
a města. Na kontrolu 
si obvykle sjednávají 
odborné firmy. 

 ■ KRISTÝNA BUBLOVÁ

DOMAŽLICKO | Velký boom ve 
stavění nových dětských hřišť byl 
na Domažlicku v roce 2009. Větši-
na herních ploch už tak odpovídá 
normám EU. Jejich provozovatelé 
je však musí pravidelně kontrolovat 
a také opravovat.

„Máme jedno veřejné dětské 
hřiště, které je oplocené, má své-
ho správce, svůj herní řád a ote-
vírací dobu dle ročního období. 
Správce ho každý den uklízí, rov-
ná a zahrnuje pískoviště a kontro-
luje WC. Pravidelně k nám také do-
jíždí na revize zhotovitel,“ popisuje 

systém kontroly areálu v Holýšově 
místostarostka Hana Valachovičo-
vá s tím, že stejně to funguje i na 
dvou neveřejných dětských hřištích 
u mateřských škol. 

V Domažlicích město provozuje 
čtyři dětská hřiště a na sídlíštích jsou 
navíc umístěny nejrůznější samosta-
né herní prvky. „Všechny jsou pravi-
delně kontrolovány organizací zříze-
nou městem, tedy DTS Domažlice, p. 
o., přičemž město dále zajišťuje pra-
videlné prohlídky a revize těchto 

prvků. Všechny jsou certifikované,“ 
uvádí Jindřiška Deckerová z Odbo-
ru správy majetku MěÚ Domažlice. 

Také ve Kdyni kontrolují dětská 
hřiště pravidelně. „Jednou jsme tady 
také měli velkou kontrolu a muse-
li jsme vyměnit jednu síť, která už 
byla vytahaná. Jinak jsou ale hřiště 
bezpečná. Bojujeme jen s takzvanou 
noční směnou. Tedy mládeží, která 
se na hřištích pohybuje v noci a dělá 
tam nepořádek,“ říká referent MěÚ 
Kdyně Jan Koutník.

VYBRANÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA DOMAŽLICKU:
◾ Bělá nad Radbuzou - Oranžové hřiště Nadace ČEZ z r. 2010
◾ Holýšov - Veřejné dětské hřiště 

+ dvě dětská hřiště v MŠ
◾ Domažlice - 4 dětská hřiště, 

například v Haanově parku nebo 
pod budovou okresního soudu

◾ Kdyně - 2 dětská hřiště,  
v Dělnické ulici u bazénu  
a v Markově ulici pod školkou

Za úrazy může i zfušovaná montáž
 ■ KRISTÝNA BUBLOVÁ

TACHOVSKO | Splnění bezpečnost-
ních norem ještě nemusí znamenat, že 
budou herní prvky na dětských hřiš-
tích stoprocentně v pořádku. K pro-
blémům údajně dochází například 
při montážích skluzavek, domečků a 
prolézaček. Více o bezpečnosti na hra-
cích plochách říká v rozhovoru Zdeň-
ka Houžvičková (na snímku), před-
sedkyně komory SOTKVO.

Co si vlastně máme představit 
pod názvem SOTKVO?

Jsme nezávislé profesní sdruže-
ní, které celorepublikově sdružuje 
kontrolory a výrobce herních a spor-
tovních zařízení. Provozovatelům 
pomáháme už deset let. Spolu-
pracujeme s ministerstvy, tvo-
říme osvětu, jsme členy od-
borných pracovních skupin. 
Připomínkujeme také vzni-
kající legislativu. 

Jaká je podle vás aktuální 
situace ohledně bezpeč-
nosti dětských hřišť?

Ročně je v ČR hos-
pitalizováno zhruba 
30 tisíc dětí a z toho 
asi 2 700 pro úraz 
způsobený na dět-
ském hřišti. Mnoh-
dy se dočteme bo-

hužel i o úrazech fatálních. Aktuální 
situace nám stále ještě odhaluje hři-
ště zastaralá s konstrukčně nevyho-
vujícími herními prvky. U některých 
nových hřišť se setkáváme s montáž-
ními nedostatky, to znamená, že cer-
tifikovaný prvek je chybně umístěn, 
nemá dostatečnou dopadovou plo-
chu, vykazuje rizika zachycení a po-
dobně. Certifikát tak ztrácí kredit 
a herní prvek se stává pro děti ne-
bezpečný. Setkáváme se i s nedosta-
tečnou údržbou. Proto je odborníky 
kladen důraz na roční kontroly pro-
váděné nezávislým kontrolorem. Jak 
b y si mohl po sobě zkon-

trolovat výrobek 
ten, kdo chybně 

herní prvek 
n a m o n t o -

val  nebo 
umístil 
do te-

rénu? 

A jak taková kontrola vypadá?
Kontrolor prvky proměří, objektiv-

ně posoudí soulad s požadavky tech-
nických norem po montáži a vystaví 
revizní protokol. Provozovatel pak na 
základě revizní zprávy nechá případ-
né závady odstranit.

Kdo je za případná zranění zodpo-
vědný?

Za provoz hřiště je zodpovědný 
provozovatel či vlastník takového 
zařízení, což bývá v drtivé většině 
případů obec. Tuto odpovědnost 
musíme dále rozložit do dvou ro-
vin, a to do odpovědnosti za škodu 
a odpovědnost trestněprávní.  Ro-
diče tedy  pokud provozovatel ne-
dbá na bezpečný provoz veřejného 
hřiště  ve vztahu k  jeho technické 
kvalitě, mohou v případě úrazu žá-
dat nejen o náhradu škody, ale  i po-
dat žalobu na trestný čin ublížení na 
zdraví.  

 Můžete vyjmenovat konkrétní 
nedostatky hřišť?

Nejčastěji jsou to nevyhovují-
cí dopadové plochy, montážní zá-
vady a celkový technický stav. Na 
sportovních hřištích pak nezajiště-
né branky a konstrukce. V tělocvič-
nách nacházíme vybavení s prošlou 
životností. To neodpovídá  standar-
dům, žíněnky jsou 20 let a více sta-
ré, nářadí není obměňováno. 

Myslíte si, že jsou 
dětská hřiště 
dostatečně bezpečná?
JANA ŠLEISOVÁ
mateřská dovolená

Někdy jsou dětská 
hřiště nebezpečná. 
Mají  třeba ostré 
hrany nebo velké 
mezery na žebřících. 
Rodiče by ale měli 
na své děti dohlížet.  

Aby celou zodpovědnost nesly pro-
vozovatelé, je nesmysl.

ZUZANA VACKOVÁ
mateřská dovolená

Na dětská hřiště 
jsme s dcerou začali 
chodit teprve ne-
dávno. Některé pro-
lézačky a vysoké do-
mečky na velkých 
hřištích se mi ne-

zdají dostatečně zajištěné. Raději vo-
lím menší, a z mého pohledu mno-
hem bezpečnější hřiště. 

VENDULA KUŽELÍKOVÁ
mateřská dovolená

Rodiče si tam své děti 
musí hlídat, ať jsou 
sebebezpečnější. My 
jsme ale taky nevy-
rostli na žádných 
moderních hřištích, 
leckdy to bylo nebez-

pečné a žijeme. (směje se)      (bub)

ANKETA
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