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Je provoz bezpečný? 

Trendy v kostce (Centrum prevence úrazů, zkušenosti, média, naše 

zkušenosti a kontroly) 

• Zvyšování počtu ošetřených úrazů dětí a mladistvých při sportu a hře 

je alarmující. 

• Nejčastější mechanismus úrazu je pád; zvyšuje se počet úrazů pádem 

z vybavení hřiště a sportoviště, např. z prolézaček, skluzavek, 

houpaček a lanovek. 

• Nejčastější typy úrazu jsou úraz hlavy, zlomeniny rukou, zhmoždění. 

• Zatímco počty úrazů dětí v dopravě se daří snižovat, úrazy dětí doma 

a ve volném čase narůstají. 

• Prevence začíná u bezpečného prostředí hřišť a sportovišť, které je 

základem i pro výchovu k ochraně zdraví. 

L. Dupal, květen 2013 
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Je provoz bezpečný? 

Ověřování stavu, řešení 

• Pracovní skupina při MZd pro prevenci dětských úrazů: např. 

budování národního registru úrazů; 

• Rada kvality ČR – Odborná sekce pro kvalitu v ochraně 

spotřebitele: v ČR není regulace obecné bezpečnosti služeb a 

tedy ani dozor nad bezpečnou službou; připravujeme řešení; 

• Provádění ročních technických kontrol a auditů pro značku 

kvality na dětských hřištích, sportovištích, v tělocvičnách apod. 

– technici (kontroloři, auditoři) komory SOTKVO; 

• Monitoring situace provozu dětských hřišť, sportovišť, 

tělocvičen apod. – pod záštitou Státního zdravotního ústavu, 

spolupráce SOTKVO 

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a 

mládeže na hřištích, sportovištích a v tělocvičnách 

Doporučení pro vlastníky, zřizovatele a provozovatele dětských hřišť, 

sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení 

• Vyjádření záštity a doporučení 

– Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a 

podpory bezpečnosti pro děti, 

– Česká obchodní inspekce,  

– Ministerstvo vnitra – odbor prevence kriminality,  

– Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, 

– Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín (AO 224),  

– Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (AO 204)  

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

1. Správná a nezávislým subjektem ověřená instalace herních a 

sportovních prvků a bezpečných povrchů odpovídajících 

evropským normám;  

2. Řádné vymezení používání jednotlivých herních a 

sportovních prvků či celého hřiště a sportoviště v závislosti 

na věku, pro který jsou určeny; 

3. Zajištění bezpečného provozu hřišť a sportovišť v souladu s 

platnými právními předpisy, požadavky technických norem a 

metodickými a jinými pokyny vydanými státními institucemi 

v ČR; 

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

4. Pro každé hřiště a sportoviště je třeba mít zpracovaný 

provozní řád a návštěvní řád a zajistit jejich dodržování; 

5. Součástí provozního řádu musí být třístupňová kontrola 

provozu hřiště a sportoviště, včetně stanovené osobní 

odpovědnosti za jejich provádění a za bezpečnostní stav 

hřiště a sportoviště; 

6. Pravidelnou (roční) odbornou technickou kontrolu, která je 

součástí třístupňové kontroly provozu hřiště a sportoviště, 

nechat provádět certifikovaným subjektem nezávislým na 

výrobci/dodavateli prvků či na provozovateli;  

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

7. Kontrolou zjištěné závady bezodkladně opravit, popřípadě 

kontrolou označené nevyhovující prvky odstranit; 

8. Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ 

PROVOZ“ je Vaším průkazem a dokladem o svědomitém 

provozování hřiště v náležité kvalitě a bezpečnosti; 

9. Tento Metodický postup může být a měl by být základem a 

podmínkou pro zajištění provozu hřišť, jejichž výstavba je 

financována a podporována z veřejných zdrojů a dotačních 

titulů; toto se doporučuje i soukromým investorům, nadacím 

atp. 

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

5. Třístupňová kontrola - jednotlivými stupni jsou: 

– Průběžná vizuální kontrola ; 

– Provozní kontrola - každé 1 až 3 měsíce 

proškoleným zaměstnancem; 

– Pravidelná (roční) odborná technická kontrola.  
  

 Zásada:  

Stanovení konkrétní osobní odpovědnosti za 

zajištění třístupňového systému kontrol a za 

bezpečnostní stav hřiště a sportoviště a jeho 

provozu. 

L. Dupal, květen 2013 
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Metodika prevence úrazů 

6. Pravidelná (roční) odborná technická kontrola 

– Nedílná součást třístupňové kontroly provozu 

(součást metodik MZ a MŠMT).  

– Nezávislé, vysoce odborné posouzení celkové 

úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů 

atp., na základě ověření shody s příslušnými 

evropskými normami, a to po provedené montáži 

a pak každoročně; … 

– Nezávislá třetí strana - subjekt nezávislý na 

výrobci, na provozovateli apod. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

8.  ZNAČKA KVALITY –  

     „Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ“ 

 

JE OVĚŘENÍM O SPLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ NA 

BEZPEČNÝ PROVOZ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Co je to? 

– doklad – osvědčení o svědomitém provozování hřiště;  

– zpřístupněná licencí všem žadatelům, kteří chtějí 

dobrovolně a zároveň spolehlivě deklarovat 

bezpečnost provozu veřejného hřiště určeného pro děti 

a mládež; 

– ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a 

bezpečnost provozu třetí nezávislou stranou;  

– audity plně nahrazují roční odborné technické 

kontroly. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Proč značce důvěřovat? 

– podložená ověřenou a posléze průběžně ověřovanou 

kvalitou a bezpečností provozu třetí nezávislou 

stranou;  

– audit provádí certifikovaný nezávislý technik určený 

vlastníkem značky; systém je spravovaný Českou 

společností pro jakost a je akreditovaný Českým 

institutem pro akreditaci;  

– součástí auditu hřiště a sportoviště je certifikace 

akreditovaným certifikačním orgánem; 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Proč značce důvěřovat? (2) 

– ověřeno, prokázáno a certifikováno splnění požadavků 

souvisejících právních předpisů a technických norem, 

… ověření jednotlivých prvků i hřiště jako celku, 

nezávisle na zainteresovaných stranách;  

– přijata do prestižního programu ČESKÁ KVALITA, 

zaštítěného státem v rámci Národní politiky kvality; 

– vyvinutí a zavádění s podporou státu a s doporučeními 

a záštitou dalších subjektů a osob. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Co je podmínkou pro získání licence? 

– Vyplnit a podepsat žádost; 

– Podstoupit vstupní audit; 

– Odstranit případné nedostatky zjištěné při auditu; 

– Proběhne certifikace akreditovaným certifikačním 

subjektem; 

– Dvoustranné podepsání dohody o licenci 

• uděluje se na dobu neurčitou;  

• provozovatel se zavazuje k podstupování ročních 

auditů. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Přínos držení značky 
– Právo používat značku - pro určené zařízení  

• plaketa s logem značky a vysvětlením jejího účelu,  

• e-manuál se všemi náležitostmi ke grafické  aplikaci loga; 

– Zařazení do seznamu „bezpečných hřišť“ vystaveném na 

webu; 

– Kredit  řádného zajištění provozu a že zařízení je bezpečné 

v souladu s požadavky legislativy a technických norem;  

– Audity plně nahrazují roční technické kontroly; 

– Zvýšení důvěryhodnosti výrobce herních a sportovních 

prvků; 

– Zvýšení prevence úrazů dětí a mládeže. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Cena 

– Odvislá od velikosti zařízení, počtu prvků; 

– Za získání značky (vstupní audit, certifikace a další 

náklady) obvykle 18 -22 tis. Kč; 

– Za roční audit 7,5 tis. Kč. 
 

L. Dupal, květen 2013 
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9.  Doporučení metodiky  

18 L. Dupal, květen 2013 

Značka pro bezpečné hřiště 



19 19 

Značka pro bezpečné hřiště 

Vlastník značky - Konsorcium: 

 

• Profesní komora SOTKVO 

• Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS) 

• Kabinet pro standardizaci, o.p.s. 

L. Dupal, květen 2013 
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Značka pro bezpečné hřiště 

• Podpora značky více autoritami a institucemi 

• Podpora značky Ministerstvem zdravotnictví -  

projekt 2012 

– Vyvinutí metodiky pro bezpečný provoz 

– Zajištění záštity nad metodikou a doporučení jejího 

používání 

– Zviditelnění metodiky a značky kvality pro ověřený 

provoz – semináře v regionech 

– Podpora zaváděná značky – dosaženo počtu 16 

licencí 

L. Dupal, květen 2013 
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Aktuální situace 

• Uděleno právo užívat značku šestnácti 
provozovatelům; další značky jsou 
‚rozpracovány; 

• Podpora  
– Projekt MZ – 2013; 

– Národní akční plánu prevence dětských 
úrazů na léta 2007-2017, příprava NAP 
2013-15; 

– Rada kvality (Národní politika kvality); 

– Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví  

 
21 L. Dupal, květen 2013 
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