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BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
E-žurnál pro provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovních zařízení
VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, DOBRÝ DEN!
Dostává se vám „do rukou“ další (třetí) vydání

Připravili

elektronického občasníku, který zaměřujeme na

komunikace mezi zapojenými stranami v případě,

aktuální informace k bezpečnému provozu dětských

kdy nezávislá inspekce zjistí

hřišť

s bezpečnostními

a

sportovních

zařízení

s důrazem

na

odpovědnost provozovatelů vyplývající z požadavků
technických norem a právních předpisů. Věříme, že
naším e-občasníkem můžeme oslovit široký okruh
zájemců,

zapojených

do

problematiky

provozu

dětských hřišť i když edici cílíme zejména na
držitele licence značky kvality „Hřiště-sportovištětělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ“, kterým chceme
napomáhat udržovat a dále rozvíjet povědomí o
aktuálním vývoji.
V textu

tohoto vydání

normativních

upozorníme na několik

dokumentů,

které

by

neměly

uniknout Vaší pozornosti. V roce 2021 jsme k tomu
uspořádali národní konferenci, kterou jsme stihli
realizovat před utužením opatření proti šíření
epidemie.
Připomeneme

také

důležitost

nezávislých

a

kvalifikovaných kontrol veřejných zařízení a již
zmíněnou

značku

kvality,

která

Národního programu Česká kvalita.

je

součástí

jsme

řešení

aspekty

dosud

problematické

závažný

nesoulad

jednotlivých

prvků

a

celého veřejného zařízení.
Bohužel,

opět

musíme

mediálně

zaznamenané

připomenout
případy

úrazů,

některé
včetně

související odpovědnosti provozovatele za způsobené
škody a újmy. Odkážeme na zjištění ČOI i inspektorů
sdružených v Komoře SOTKVO.
Co

chystáme

nového?

Česká

agentura

pro

standardizaci podpořila náš projekt vydání nové
verze

pravidel

správné

praxe,

pod

titulem

„BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH HERNÍCH A
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro
provozovatele“. Zpracování je v pokročilém stádiu.
Vaše náměty a podněty k dalšímu rozvíjení a
zaměřování

obsahu

našeho

žurnálu

vítáme

a

předem za ně děkujeme.

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, Ing. Libor DUPAL,
Konsorcium pro vlastnictví a správu značky kvality
Hřiště-sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ

1. Den s Českou kvalitou
Národní program Česká kvalita měl v listopadu 2021 „svůj“ den – Den s Českou kvalitou. Konal se dne 5.
listopadu v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Hlavním cílem programu je rozvíjet jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky
kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky
bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.
Součástí programu je i značka kvality Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz, která je důvěryhodnou
informací pro všechny osoby, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky,
že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Podstatou pro udělení
licence k držení značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu třetí nezávislou
stranou. (Viz též v dalším textu.)
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Na slavnostní akci na MPO převzal osvědčení o licenci na skateboardingové hřiště, areál ANGER, Teplice
primátor statutárního města Teplice pan Hynek Hanza - https://www.narodniportal.cz/program-ceskakvalita/aktualita/znacka-hriste-sportoviste-telocvicna-overeny-provoz/ .

2. Národní konference
2.1. S cílem informovat odbornou veřejnost o vývoji v předpisech
pro oblast bezpečného provozu dětských hřišť organizovaly SOTKVO a Kabinet pro standardizaci v říjnu 2021
národní konferenci pod titulem Desatero pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Říjnový termín nám
„vyšel“, měsíc nato se opět všechny hromadné akce z důvodů protiepidemických opatření opět uzavřely...
Akce byla určena především pro zástupce provozovatelů veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže,
včetně samospráv, předškolních a školských zařízení. Byla jim představena novelizovaná předpisová základna
týkající se problematiky provozu dětských hřišť a metodických dokumentů a publikací k věci.
Akci podpořila Rada kvality ČR (www.narodniportal.cz). O akci můžete více informací na adrese
https://www.overenehriste.cz/seminare/narodni-konference-2021.php.
O aktuálním vývoji technických norem a předpisů podáme informace v dalším textu tohoto občasníku. Zde již
jen několik fotografií z akce.
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2.2. Normativní dokumenty představené na Národní konferenci (Nové předpisy a normy a metodiky
pro správnou praxi pro provoz)
2.2.1.Kde je najdeme?
Co se týče právních předpisů, nedochází ve vztahu k dětským hřištím a sportovištím v posledních letech ke
změnám. Proto jen stručně z balíčku právních předpisů, které stanovují rámec pro dětská hřiště a sportoviště,
zde připomeneme zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, či zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.
Aktualizovaný
seznam
všech
právních
předpisů
nabízíme
na
adrese
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/predpisova-zakladna.php.
Konkrétní požadavky jsou pak předmětem evropských norem, kde došlo v poslední dvou - tří let k podstatnému
vývoji. Aktualizovaný seznam všech souvisejících evropských norem, vesměs zavedených do soustavy ČSN,
nabízíme na rovněž adrese https://www.overenehriste.cz/dokumenty/predpisova-zakladna.php.
A protože zde existuje několik spolupracujících subjektů, včetně ministerstev, ale nejenom, které připravují pro
provozovatele veřejných zařízení materiály, které mají splnění zákonných a normativních požadavků napomoci,
můžeme odkázat hned na několik takových dokumentů. Jejich souhrnný přehled je na rovněž adrese
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/predpisova-zakladna.php.
2.2.2.Evropské normy
Všechny evropské normy (EN) jsou bezodkladně přijímány – zaváděny do soustavy Českých technických norem
(ČSN). Za proces odpovídá Česká agentura pro standardizaci (ČAS).
V minulých letech bylo vydáno několik nových evropských norem, které zásadně upravují požadavky na
konstrukci a používání herních a sportovních prvků či na provoz specifických zařízení. Zmíníme jen indikativně
příklady: fitness centra – požadavky na provoz a řízení, skateparky, nafukovací herní zařízení, vodní skluzavky,
stacionární tréninková zařízení, branky pro fotbal, povrch dětského hřiště tlumící náraz – stanovení tlumení
nárazu, bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče, lanovky, či houpačky...
Z hlediska širších dopadů na provoz veřejných zařízení pro děti má zásadní význam ČSN EN 1176-7:2020, Zařízení
a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.
Norma totiž precizuje vymezení nezávislé kontrolní činnosti, viz následující citace:
5.3. Na nově dokončených dětských hřištích nebo po významných úpravách zařízení nebo povrchu by měla
být odborně způsobilou osobou provedena kontrola po instalaci pro posouzení celkové úrovně bezpečnosti.
6.1. Kontroly musí být základem pro údržbu a opravy
Zařízení musí být kontrolováno odborně způsobilou osobou (viz CEN /TR 17 207 nebo národními předpisy/
normy pro získání odborné způsobilosti)
6.2.2. Pracovníci provádějící kontrolu
Roční kontrolu nebo vstupní kontrolu provádí nezávislá osoba, tj. osoba odborně způsobilá, která se přímo
nepodílela na instalaci a neodpovídá za případné opravy, nebo provozní výdaje (viz CEN /TR 17 207)
Tématu nezávislosti kontrol se před časem věnovala i Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České
republiky, složená z nominovaných zástupců – odborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k
technickým normám, posuzování shody, akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní
správu, veřejné a příspěvkové organizace, zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace
aj. Přijala DOPORUČENÍ k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod., je k dispozici Zde. Z uvedeného
materiálu zde jen stručně odcitujeme, že
Osoba musí být nezávislá na zainteresovaných stranách, konkrétně:
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Osoba se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí jejího úsudku a
integrity prováděné kontroly.
Např. se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání či údržbě
předmětu kontroly.
Osoba nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na návrhu, výrobě, dodávkách, instalaci,
nákupu, vlastnictví, užívání nebo údržbě předmětu kontroly.
Osoba nesmí ani být s takovým subjektem provázána (například smluvními vztahy).

V citaci z ČSN EN 1176-7:2020 v předcházejícím komentáři si pozorný čtenář mohl všimnout odkazu na další
normativní dokument, totiž TNI CEN TR 17207:2020, Dětská hřiště a rekreační areály – Rámec pro odbornou
způsobilost inspektorů. Jedná se o velmi zásadní dokument, který jednoznačně zavádím termín „odborně
způsobilá osoba“, což je zcela nezbytné pro správné uplatňování a provádění třístupňové inspekce provozu u
herních i sportovních zařízení, včetně a zejména stupně roční hlavní inspekce.
Je totiž realitou, že na trhu existuje mnoho osob, které se prokazují nedůvěryhodnými doklady své způsobilosti.
Doporučujeme se proto obracet na subjekty, které disponují doklady, že jsou součástí akreditovaných
vzdělávacích systémů, např. modelu spravovaného Českou společností pro jakost akreditovaném Českým
akreditačním institutem, společností založenou státem.
2.2.3.Metodické materiály
Ještě v roce 2020 spatřily světlo světa výstupy dvou projektů, které mají zásadně napomoci provozovatelům
dětských hřišť a sportovišť k zajištění bezpečného provozu jimi spravovaných veřejných zařízení. Určitě není na
škodu si opět připomenout a využít je pro správu veřejných zařízení pro děti a mládež.
Prvním je Metodické doporučení (Státního zdravotního ústavu) k zajištění a zvýšení
ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – SPRÁVNÁ PRAXE BEZPEČNÉHO
PROVOZU VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť,
sportovišť,
tělocvičen
apod.)
(č.j.
SZÚ/
06868/2020)
(https://www.overenehriste.cz/dokumenty/odpovednost-za-provoz.php,
přímo
k textu Zde).
Metodické doporučení nahradilo již poněkud překonané doporučení vydané SZÚ v r.
2001 a zohledňuje dosavadní vývoj evropské normalizace v tomto oboru, stejně jako
další nástroje a dokumenty, včetně nadresortních programů, jako jsou Zdraví 21 (MZ),
Národní politika kvality a Program Česká kvalita (MPO) aj.
Cílem Metodického doporučení je posílit přístupy k bezpečnému provozování
jednotlivých prvků i celých veřejných zařízení včetně řízení provozu a podmínek údržby a zajištění bezpečnosti
účinnými kontrolními mechanismy. Metodické doporučení bylo zpracováno v souladu s národní legislativou a
evropskými normami; jejím základním účelem je správná aplikace norem na základě aktuálních praktických,
technologických či vědeckých znalostí a zkušeností.
Druhý projekt, který zde považujeme za nutné zmínit, má vlastně dva výstupy. V roce 2020 se
nám totiž podařilo naplnit dlouholetý záměr – připravit komplexněji pojatou příručku nejen
pro provoz hřišť a sportovišť, ale pro všechny fáze „od projektu po provoz“. S podporou Rady
kvality ČR tak vzniklo Desatero pro bezpečné hřiště - od projektu po provoz, a sice ve formě
podrobné studie, analyzující přístupy a doporučení v jednotlivých fázích, a dále, jako podpora
ke snazšímu pochopení obsahu studie byl zpracován stručný text formou tištěné publikace,
která
je
zpřístupněna i
v
e-formátu
(studie
i
publikace
–
https://www.overenehriste.cz/bezpecne-hriste-jak-na-to/desatero-od-projektu.php).
1

SZÚ č.j. CHŽP 35-112/07-10, Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a
sportovních hřištích i v tělocvičnách
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(Pozn.: Portfolio našich publikací je ovšem širší – viz https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nasepublikace.php).
3. Rizika na hřištích a sportovištích
3.1. ČOI
V únoru 2022 Česká obchodní inspekce zveřejnila výsledky kontrol, které byly
zaměřené na dětská nafukovací zařízení. ČOI zkontrolovala 33 výrobků a nedostatky
zjistila u 14 z nich, tedy téměř u poloviny.
Předmětem kontrol byly populární dětské atrakce – vzduchové trampolíny, nafukovací hrady, skluzavky, polštáře
a další. Tyto výrobky musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky
k posouzení shody a dále požadavky k němu určených norem, mezi které patří zejména požadavek na
bezpečnost a i další požadavky, podle nichž musí například dodavatel nebo výrobce poskytnout návody k
instalaci, obsluze, kontrole a údržbě a také poskytnout informace o tom, co je třeba dělat v případě mimořádné
okolnosti nebo nehody.
Tři výrobky měly nedostatky ve značení, kdy například chyběly identifikační údaje výrobce, typ, identifikační číslo,
druh a velikost dmychadla, maximální výška uživatele a jejich max. počet, apod. U 6 výrobků měla veřejnost
přístup k elektrické instalaci a u 1 výrobku současně chybělo provedení roční kontroly. Jeden distributor vydal
pro čtyři výrobky prohlášení o shodě, i když neměl k těmto výrobkům certifikát typu vydaný autorizovanou
osobou. Atd.
Kompletní informaci ČOI můžete nalézt na stránkách této dozorové organizace (www.coi.cz), nebo na našich
stránkách - https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nalezy-coi.php.
3.2. Z médií
Zdraví: Úraz na dětském hřišti - odškodnění od obce
Dobrý den, dcera byla před 14 dny na víkend u svého otce, kde si na dětském hřišti při pádu z prolézačky zlomila
pravou ruku a musela na operaci, kdy jí „zdrátovali" loket. Má nárok na odškodnění od obce, kde se úraz stal?
Pokud ano, jak postupovat? Děkuji
Dobrý den, dle obecných pravidel ohledně odpovědnosti za škodu je za provoz dětského hřiště a za škodu vzniklou
v souvislosti s ním odpovědný jeho provozovatel. Při posuzování nároku na náhradu škody (respektive bolestného)
však roli hraje více faktorů, kterým může být například to, jak moc k úrazu dítěte přispěla právě závada na
průlezce, anebo zda provozovatel naopak podcenil pravidelnou kontrolu. V každém případě se však můžete na
vlastníka/provozovatele dětského hřiště (např. obec) obrátit se žádosti o náhradu škody ve výši bolestného
stanoveného lékařským posudkem.
3.3. Certifikace inspektorů SOTKVO
Certifikace inspektorů profesní Komory SOTKVO probíhá pod trvalou kontrolou České společnosti pro jakost
(CSJ), v sofistikovaném systému akreditovaném Českým akreditačním institutem (ČIA), založeným vládou České
republiky, který je spolehlivý a plně profesně na úrovni. Inspektoři mají předepsané vzdělání, a dlouholetou
praxi. Před ústními, písemnými a praktickými zkouškami musí absolvovat profesní kurz v rozsahu 55 hodin, navíc
podléhají každoročnímu školení včetně zahraničních výjezdů. Pracují pod trvalou kontrolou kvality, doplňují si
vzdělání při změnách v legislativě i po probíhajících úpravách technických norem, mají jednotný systém kontrol,
pracují s kalibrovanými zkušebními prostředky. Požadavky prokazují při každém prodloužení certifikace. Jsou
způsobilí k inspekcím nejen herních prvků, dětských a sportovních hřišť, ale i tělocvičen, fitness zařízení,
trampolín, parkourových i workoutových hřišť apod. V případě potřeby spolupracují již při plánování výstavby
hřiště a poskytují i poradenskou činnost. Popsaný model certifikace inspektorů Komory SOTKVO spravovaný ČSJ
je plně harmonizovaný s TNI CEN TR 17207:2020, Dětská hřiště a rekreační areály – Rámec pro odbornou
způsobilost inspektorů.
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Naše zjištění
Několik příkladů, jak někteří provozovatelé zkoušejí odolnost našich dětí (nálezy nezávislého inspektora Komory
SOTKVO):

Překližka v podestě nedoléhá ke kovové
základně

Poškozené sítě, na několika místech

Povolené šroubové spoje

Dopadovou plochu tvoří tvrdá krusta

Oddělení nerezového skluzu od bočnic včetně nerezových výztuh! Zkušební sonda – prst otvorem prochází!
Příklad pokynů (opatření k odstranění závad) pro provozovatele na základě zjištění nezávislé inspekce:
1) K opravě
2) Výměna sítí
3) Odstranit rizika zachycení prstu
4) K dotažení
5) K nutné opravě! Hrozí riziko poranění či amputace prstů!!!
6) K prokypření a doplnění na mocnost v souladu s normou – 30 cm
Herní prvek může po opravě vyhovovat základním požadavkům ČSN EN 1176-1 i ČSN EN 1176-3.

KaStan
www.top-normy.cz

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
DIČ: CZ28984072, IČ: 28984072
Tel.: +420 602 56 18 56; e-mail: info@top-normy.cz
www.top-normy.cz
Bankovní spojení: Fio banka, č. ú. 2301482858/2010

6

3.4. Bezpečnost hřišť a sportovišť: Zlepšení komunikace mezi stranami
Vydavatelé tohoto občasníku, členové „Konsorcia“, musí bohužel konstatovat na základě svých mnohaletých
zkušeností, že je značným problém řešit situace, kdy nezávislá inspekce identifikuje a dokumentuje i závažné
nedostatky herního či sportovního prvku či celého zařízení (tedy celé hřiště, sportoviště, tělocvična apod.)
z hlediska úrovně jejich bezpečnosti. Tímto problémem je nevůle zapojených stran se na řešení účinně podílet,
tedy problém KOMUNIKOVAT.
Je to samozřejmě komplexní problém, nemá snadné řešení, ale musíme se jej alespoň pokoušet řešit. Kabinet
pro standardizaci, člen „Konsorcia“, a také člen Hospodářské komory ČR, navrhl v Sekci kvality HK ČR přijetí úkolu
Podpora komunikace zapojených stran k zajištění bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a
mládeže. Priorita byl na sklonku roku 2021 přijata a Kabinet bezodkladně zahájil práce. Již v březnu 2022 byl
dokument na zasedání sekce projednán. Nedělejme si iluze, že lze komunikační režim vyjádřit jednoduše, i ve
zkrácené rekapitulaci zabere více než stránku a půl. Plná verze projednaného Postupu komunikace je vystavena
stránkách www.overenehriste.cz2.
Zde jen krátce – v čem NEkomunikace spočívá?
-

Autorizovaná osoba/zkušebna/certifikační orgán obecně odkazuje provozovatele při zjištění závady
nezávislým inspektorem dětského hřiště na komunikaci s výrobcem příslušného herního či sportovního
prvku.

-

Výrobce však odkazuje na vystavený certifikát zkušebnou a zaštiťuje se jím, a to i v případech, kdy se
problém jeví v chybné instalaci, přičemž prvek byl certifikován před instalací a po instalaci nese
odpovědnost za shodu s požadavky technických norem výrobce a nikoliv autorizovaná osoba (zkušebna).

-

Dochází tak k častým nedorozuměním, kdy provozovatel zůstává „sám“ se zjištěnými chybami u herních či
sportovních prvků po montáži, které pak přináší riziko pro děti a mládež. Výrobce se tak v mnoha případech
za udělený certifikát ukryje, přestože ten je platný zpravidla pouze pro prototyp výrobku a to ještě pouze
před uvedením do provozu (tedy před instalací). Ani relevantní veřejné orgány nebyly v minulosti
nápomocny tuto komunikaci podpořit způsobem, který by napomohl vyřešit existující problémy
s bezpečným provozem zařízení.

Postup komunikace projednaný sekcí HK ČR se omezuje na případy, kdy pro prvek instalovaný na veřejném
zařízení anebo pro veřejné zařízení jako celek byla autorizovanou osobou posouzena a certifikována shoda buď
s požadavky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., (rozumí se herní prvky a dětská hřiště) anebo s příslušnou technickou
normou (rozumí se sportovní prvky, resp. sportoviště, tělocvičny atp., které nejsou předmětem nařízení vlády
č. 173/1997 Sb., tzn. na základě dobrovolné certifikace), a kdy tedy do komunikačního procesu má být zapojena
autorizovaná osoba coby orgán pro posouzení shody či certifikační orgán. Právní předpisy (zejména zákon
22/1997 Sb. v platném znění a zákon 102/2001 Sb. v platném znění) řeší požadavky na komunikaci stran
nanejvýše v jednotlivostech a nekomplexně.
Řešení formou samoregulace by mělo být stranám vítané, aby nemusel být vyvíjen tlak na úpravy regulace.
Prioritním záměrem je řešit problémy konstruktivní komunikací a nezatěžovat orgán dozoru nad trhem či
regulační orgány. Více zde nemáme prostor komentovat, podívejte se prosím na odkazovaný dokument.
V každém případě naše podpora komunikace mezi zúčastněnými stranami vede k prohloubení bezpečného
provozu herních a sportovních zařízení a k ochraně spotřebitele.
3.5. Rekapitulace požadavků na provedení roční kontroly (inspekce)


Nezávislý inspektor (kontrolor), osoba odborně způsobilá, která se prokáže certifikátem (v doporučeném
akreditovaném systému ČIA pro inspekci-kontrolu) pro revize zařízení dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť

2

Konkrétně zde: https://www.overenehriste.cz/bezpecne-hriste-jak-na-to/podpora-komunikace.php
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a posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých. Kontrolu dle ČSN EN
1176-7 by měl s odpovědností vlastní zajišťovat provozovatel.


Kontrolovány budou nejen herní a sportovní prvky, ale i dopadové plochy a jejich rozsah i městský mobiliář
a oplocení.



Budou doloženy kalibrační listy zkušebních šablon, ale i kalibrační listy ostatního měřícího zařízení (svinovací
metr, výškoměr, hloubkoměr, váha, posuvná měřítka a pod.).

Ostatní plnění - požadavky na doložení


Potvrzení o pojištění odpovědnosti pro inspekci (kontroly tělocvičného zařízení
dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven a dalších zařízení určených pro
herní a sportovní aktivity dětí a dospělých) – doporučujeme ve výši minimálně
10.000.000,-.



Kalibrační listy všech měřících šablon, ale i dalších měřících zařízení, nářadí a
přístrojů.



Kopie (doporučeného) certifikátu k revizní činnosti (kontroly tělocvičného zařízení dětských hřišť,
tělocvičen, sportovišť a posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých
(v akreditovaném systému ČIA - Český akreditační institut, založený vládou ČR).

U nových herních či sportovních prvků (hřišť) bude provedena samostatná vstupní revize s kompletním
proměřením a potvrzením souladu s požadavky příslušných ČSN EN po montáži. Vše s fotodokumentací
příslušných prvků a detailů případně zjištěných závad.
p

Po případném úrazu musí být inspektor schopen zhotovit „inspekční zprávu po
úrazu“ včetně proměření a posouzení souladu s požadavky příslušné technické
normy.
V případě žádosti provozovatele musí být inspektor schopný určit proměřením
stanovení míry rizika u určeného prvku.
Výše uvedené bude v případě potřeby provedeno po předložení samostatné
nabídky.
4. Publikace ČAS – naše stanovisko
V roce 2021 vydala Česká agentura pro standardizaci v překladu německou publikaci Zařízení dětských hřišť –
bezpečnost na evropských hřištích - komentované vydání ČSN EN 1176. Publikace určena projektantům,
dodavatelům celků a kontrolorům-inspektorům dětských hřišť. Kabinet pro standardizaci zpracoval recenzi,
kterou publikujeme na adrese https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/DetskaHriste--CASFi2.pdf.
5. Co nového chystáme
5.1. Pravidla praxe
Česká agentura pro standardizaci podpořila náš projekt vydání nové verze pravidel správné praxe, pod titulem
„BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Pravidla praxe podle
technických norem, nejen pro provozovatele“. Práce začaly v r. 2021 a nyní je zpracování v pokročilém stádiu.
K realizaci jsme přikročili z důvodu potřeby poskytnout provozovatelům veřejných zařízení určených pro děti a
mládež AKTUALIZOVANÉ informace, které metodicky podpoří jejich náročnou práci ve prospěch dětí a mládeže,
a jako nástroj prevence úrazů dětí a mládeže.
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Pravidla jsou zpracována a budou schválena podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování
Pravidel správné praxe Hospodářské komory České republiky a tedy v systému Hospodářské komory ČR
registrována.
5.2. Odpovědnost za újmy
Je třeba si uvědomit, že veřejná zařízení musí být nejen bezpečná, ale že je zde také odpovědnost za provozování
veřejně přístupného zařízení. Vzhledem k příslušným ustanovením občanského zákoníku, konkrétně § 2894 a
násl., je to provozovatel či vlastník zařízení, kdo odpovídá tzv. generálně; v drtivé většině případů je to obec či jí
zřizované organizace, např. u školských subjektů tedy statutární zástupci škol a školských zařízení, apod.
Podrobný výklad k tomu je k dispozici na adrese https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/Zodpovprovozovatele.pdf. Pro účel výše zmíněných Pravidel praxe připravujeme novou formulaci vyhodnocení
odpovědnosti za provoz.
6. Značka Česká kvality
6.1. Principy
Provozovatelům nabízíme i nástroj k prokázání dodržování norem a správné
praxe.
Je
jím
značka
kvality
„Hřiště-sportovištětělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“, která poskytuje garanci kvality a
bezpečnosti veřejných zařízení pro provozovatele i pro rodiče a pedagogy.
Značka je licencí zpřístupněna žadatelům, kteří chtějí prokázat splnění a
následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a
sportovních prvků s požadavky legislativy a evropských norem, a i bezpečný provoz veřejného zařízení. Stav je
každoročně ověřen nezávislou inspekční kontrolou - auditem. Značka byla přijata do národního Programu Česká
kvalita, čímž prokázala náročnost podmínek stanovených pro její získání. Informace k problematice bezpečného
provozu dětských hřišť a sportovišť shromažďujeme na webu na adrese https://www.overenehriste.cz/, včetně
přehledu o přiznaných značkách kvality – Zde.
 Jste-li uživatel takového dosud neoceněného hřiště či sportoviště, oslovte jeho provozovatele, ať u nás kontaktuje a
podá žádost...
 Jste-li provozovatel takového dosud neoceněného veřejného zařízení, neváhejte nás oslovit..

6.2. Zviditelnění a propagace značky
Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také v internetové aplikaci MAPOTIC Zde. Jestliže si
promítneme geograficky, kde máme držitele ocenění pro bezpečné hřiště, jednoznačně vede Praha a
Středočeský kraj. Na ostatním území jsou hřiště s přiznanými licencemi rozptýlená, v některých regionech chybí
zcela. Je to škoda. Z našeho působení po celé ČR víme, že bezpečná hřiště, splňující podmínky přiznaní naší
značky kvality jsou všude... Mapy - Zde.
Ještě v roce 2020 se nám podařilo získat v
rámci propagace Národního PROGRAMU Česká kvalita
podporu pro zviditelnění konkrétních držitelů licencí
naší značky. Odkazy následují:
 CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., Praha - herní komplex
dětských hřišť MAXÍKOV - Zde.
 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA města Plzeň
- hřiště lanová dráha v areálu ZOO - Zde.
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDEN, Praha 10, venkovní areál a dvě
tělocvičny - Zde.
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, areál Dětský ostrov - Zde.
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Rozhovor na CNN Prima k tématu Národního programu Česká kvalita a Značky kvality pro bezpečné hřiště s
manažery Značky - nahlédněte prosím https://cnn.iprima.cz/urazu-na-detskych-hristich-je-stale-moc-pomocimuze-znacka-kvality-rika-jeji-spravce-33068.
7. Závěrem
Bez dodržování správné praxe založené na respektování technických norem pro herní a sportovní prvky se
začleněním nezávislých kontrol, nebudou naše děti v bezpečí. To je realita prokázaná dlouhodobou praxí a naše
poselství adresované provozovatelům veřejných zařízení pro děti a mládež.
Doporučené webové adresy:
https://www.overenehriste.cz/index.php
https://www.sotkvo.cz/
http://csnonlinevstup.agentura-cas.cz/
https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/

Pokud chcete vyřadit z adresáře tohoto e-žurnálu, sdělte nám to, prosím, na adresu info@top-normy.cz.
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