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VÝBĚR INSPEKTORŮ HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ - ODBORNOST A NEZÁVISLOST 
  

 

VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, DOBRÝ DEN! 

Dostává se vám „do rukou“ již páté vydání 

elektronického občasníku, který zaměřujeme na 

aktuální informace k bezpečnému provozu dětských 

hřišť a sportovních zařízení s důrazem na 

odpovědnost provozovatelů. Důsledně se snažíme 

interpretovat povinnosti a odpovědnosti 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-

sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ“. 

Chceme jim napomáhat udržovat a dále rozvíjet 

povědomí o aktuálním vývoji v oboru. 

V textu tohoto vydání se zejména soustřeďujeme na 

výběr inspektorů hřišť a sportovišť s důrazem na 

jejich odbornost a nezávislost. V této souvislosti 

připomeneme neřídké případy, kdy poskytnutí 

služby provedení roční hlavní inspekce nabízí 

výrobce, resp. osoba s výrobcem bezprostředně 

spjatá. Na tento nešvar reagovali jak korektní 

výrobci, tak provozovatelé veřejných zařízení pro 

děti a na tomto základě Kabinet pro standardizaci 

připravil stanovisko, které provozovatelům poskytl. 

Jsme rádi, že bylo využito a konkrétní městská část 

Prahy nabídku takové služby od výrobce odmítla. 

Kabinet se svými partnery připravil již několik 

nástrojů, které mají podpořit korektní prostředí 

výroby, dodávání a provozu veřejných zařízení pro 

děti. Stručný souhrn je uveden v další části tohoto 

e-občasníku.  

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. VÝBĚR INSPEKTORŮ HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ - ODBORNOST A NEZÁVISLOST 

1.1. Pravidla praxe 

Připomínáme, že Česká agentura pro standardizaci (ČAS) podpořila v loňském roce 

projekt Kabinetu pro standardizaci, o.p.s.  (dále též Kabinet) na nové vydání pravidel 

správné praxe, pod titulem „BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH HERNÍCH A 

SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Pravidla praxe podle technických 

norem, nejen pro provozovatele“.  

Společně s Komorou SOTKVO jsme realizaci navrhli 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 také jako nástroj prevence úrazů dětí a mládeže. Pravidla byla pro Komoru SOTKVO 

zaregistrována v souladu s Metodickými pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování 

Pravidel správné praxe Hospodářské komory České republiky (Zde). 

http://www.top-normy.cz/
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Pravidla samozřejmě zahrnují také téma odbornosti a nezávislosti inspektorů pro provádění poinstalačních a 

hlavních ročních inspekcí. 

1.2. Odbornost inspektorů 

Odborná způsobilost osoby provádějící inspekci zahrnuje získané a prokázané dovednosti a znalosti k provádění 

daného úkolu (zde se rozumí inspekčních úkonů) na základě vhodného a dostatečného výcviku; odborná 

způsobilost je definována a vyžadována pro provádění inspekcí v již citované normě ČSN EN 1176-7. Podstata 

odborné způsobilosti je vymezena TNI CEN/TR 17207, a to nejen pro dětská hřiště, ale i pro sportoviště. 

Realitou je, že se na trhu pohybuje mnoho osob, které se prokazují nedůvěryhodnými, nebo dokonce falešnými 

doklady své kvalifikace či odborné způsobilosti. Doporučujeme proto obracet se jen na subjekty, které disponují 

doklady, že jsou součástí akreditovaných vzdělávacích systémů, např. modelu spravovaného Českou společností 

pro jakost akreditovanou Českým akreditačním institutem – ČIA, založeným vládou ČR. Zmíněný model 

kvalifikace inspektorů je harmonizovaný s principy TNI CEN/TR 17207.  

Pozn.: Inspektoři certifikovaní v tomto systému působí jako třetí nezávislá strana. Mají široký rozsah 

znalostí pro herní a sportovní prvky a veřejná zařízení ve smyslu a šíři těchto Pravidel praxe, v souladu 

s požadavky legislativy a technických norem. Tedy inspekci odborně provádí nejen u herních prvků, ale i u 

tělocvičen, workoutových zařízení, lezeckých stěn, parkourových hřišť, ohraničených herních zařízení, 

sportovních hřišť, skate hřišť atd… Pracují s kalibrovanými měřicími prostředky, posuzují komplexní stav 

bezpečnosti všech prvků, dopadových ploch, rostlin i mobiliářů. Dokáží posoudit míru rizika a zpracovávat 

související analýzy. 

Tento model byl široce komunikován se zainteresovanými stranami a byl jimi bezvýhradně podpořen, jako 

naprosto nezbytné východisko pro zajišťování bezpečného provozu veřejných zařízení pro děti. Podporu takto 

vyjádřili zástupci následujících subjektů a autorit (indikativně): 

Státní zdravotní ústav (MUDr. Magdaléna Zímová, CSc.); Ing. Josef Nerad, architekt; Městský úřad 

Litoměřice, ITC Zlín a.s., AO; Mateřská škola Praha 9, U Vysočanského Pivovaru; Městská část Praha 1; Petr 

Brynda, expert pro problematiky MSP a ochrany spotřebitele; Pavel Sonnek, inspektor; Ing. Petr Mamula 

expert pro problematiky ochrany spotřebitele; Český akreditační institut ad. 

Případ z praxe: Aktuálně, v únoru 2023 jsme zachytili následující inzerát: 

ODBORNÝ KURZ PRO INSPEKČNÍ TECHNIKY ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 

URČENÍ KURZU – EXPERTEM NA KONTROLY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ ZA 5 HODIN  

Pro všechny provozovatele zařízení dětských hřišť, interní i externí inspekční techniky provádějící kontroly jejich technického stavu v 
souladu 6.2 ČSN EN 1176-7. 

Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, 
Zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem. 

Pro provozovatele zařízení dětských hřišť je, na základě zkušeností soudních znalců ( z oblasti Požární ochrany ! ) s řešením problematiky 
jejich provozu, preferována varianta zavedení systematiky, provedením hlavní roční prohlídky zařízení dětských hřišť, zavedením provozní 
dokumentace ve smyslu článku 8.2 ČSN EN 1176-7 a průvodní dokumentace zařízení, soudními znalci v oboru a dále proškolení vlastních 
zaměstnanců k provádění následných periodických úkonů odborně způsobilým personálem v souladu se zákoníkem práce. 

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ za 8.349,- Kč  

Znalosti pro orientaci v průvodní dokumentaci zařízení dětských hřišť dle řady norem ČSN EN 1176 před jejich uvedením do 
provozu včetně obsahu průvodní dokumentace za 5 hodin. 

http://www.top-normy.cz/
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Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami roční hlavní prohlídky zařízení dětských 
hřišť v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7 včetně vyhotovení průkazné provozní dokumentace ve smyslu §2, NV č. 378/2001 Sb., podle minimální 
normové hodnoty a průvodní dokumentace zařízení. 

Osvědčení o absolvování kurzu pořádaného znaleckou kanceláří pro provádění roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť ve 
smyslu článku 6.2 ČSN EN 1176-7 s platností 2 roky. 

Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné 
vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem. 

Co k tomu říci? Jsme si velmi vědomi, jak náročná je práce konkrétních pracovníků, kteří v obcích, městech či 

jejich částech, ve školách a školkách atd. mají na starosti provoz veřejných zařízení pro děti a mládež. Mnozí jste 

absolvovali i desítky hodin školení v oboru, vykazujete mnohaletou praxi. Na základě osobních kontaktů s vámi 

ale víme, že jste si plně vědomi, že je nemožné, abyste automaticky mohli provádět výkon ročních kontrol... Po 

pěti hodinách školení, jak je uvedeno v inzerátu, je to už zcela absurdní.  

Můžeme proto jen opět nabádat, abyste vzali v úvahu výše citované principy, obsažené v pravidlech správné 

praxe registrovaných HK ČR. 

1.3. Funkce nezávislé inspekce dětských hřišť a sportovišť 

V pravidlech praxe citovaných výše je téma funkce a potřeby nezávislé inspekce  podrobně popsáno. Podrobně 

se tématu věnujeme také v minulém vydání občasníku. V tomto občasníku proto jen stručná rekapitulace: 

Nezávislost (a nestrannost) osoby provádějící hlavní roční inspekci je specifikována v ČSN EN 1176-7 (čl. 6.2.2 

normy), kde je uvedeno, že se jedná o odborně způsobilou osobu, která nebyla přímo zapojena do instalace 

prvku či celého veřejného zařízení a není odpovědná za opravy a provozní náklady, čímž rozumíme obecně 

provoz. 

V principu to znamená: 

 Osoba provádějící inspekci se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí 

jejího úsudku a integrity prováděné inspekce.  

Například se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání či údržbě 

předmětu inspekce. 

 Osoba nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na návrhu, výrobě, dodávkách, instalaci, 

nákupu, vlastnictví, užívání nebo údržbě předmětu inspekce.  

 Osoba nesmí být s takovým subjektem provázána (například smluvními vztahy). 

Je nanejvýš vhodné, aby provozovatel pečlivě volil nejen dodavatele kvalitních herních a sportovních prvků, ale 

také inspektora/inspekční službu pro provedení inspekce po instalaci a následné provádění hlavních ročních 

inspekcí. Má to být osoba nezávislá ve vztahu k výrobci i provozovateli, odborně způsobilá k činnosti v tomto 

oboru, pojištěná a s ověřenou znalostí legislativy a českých technických norem. Taková osoba je provozovateli 

plnou zárukou pro správné a bezpečné provozování, neboť provozovatel je ten, kdo je za bezpečný provoz 

veřejných zařízení primárně odpovědný. 

Příklad z praxe: Opakovaně se objevuje praktika některých výrobců veřejných zařízení, kteří nabízejí též služby 

poskytování inspekcí veřejných zařízení obecně. Považujeme ji za zcela nepatřičnou, neboť takovíto výrobci by 

fakticky kontrolovali produkty svých konkurentů. Takto se dostávají do styku s technickou dokumentací a dalšími 

doklady uchovávanými provozovatelem, ke kterým jim však přístup jako konkurenčnímu výrobci nepřísluší.  

S problémem se na nás – Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) obrátilo několik provozovatelů, ale i 

samotných výrobců, kteří s takovýmto přístupem k věci vyjádřili zásadní nesouhlas. Kabinet připravil nezávislé 

http://www.top-normy.cz/
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stanovisko, které podporuje nesouhlas s tímto trendem, a svůj postoj v něm podrobně dokládáme a 

vysvětlujeme, včetně citátů z postojů provozovatelů a výrobců. Souhrn: 

Praktika výrobců veřejných herních a sportovních zařízení, kteří nabízejí též služby poskytování inspekcí 

veřejných zařízení obecně,  vede k paradoxním situacím, kdy takovíto výrobci fakticky kontrolují produkty 

svých konkurentů. Takto se dostávají do styku s technickou dokumentací, certifikáty a dalšími interními 

doklady uchovávanými provozovatelem k danému veřejnému zařízení a jednotlivým herním či sportovním 

prvkům, ke kterým jim však přístup jako konkurenčnímu výrobci nepřísluší. Kabinet pro standardizaci zastává 

silný názor, že se jedná o zřejmý střet zájmů a porušování hospodářské soutěže. V souhrnu považujeme za 

zcela nevhodné, aby výrobky kteréhokoliv výrobce kontrolovala firma konkurenční nebo její dceřiné 

společnosti, či společnosti s konkurenční firmou jakkoliv propojené personálně (jednatelé, členové 

představenstva, společníci, akcionáři, členové dozorčích orgánů atd.) nebo s konkurenční firmou tvořící 

koncern či jakékoliv jiné podnikatelské uskupení. 

 

Celý text stanoviska a komentáře k tomu byl obsažen v minulém vydán e-občasníku. Ke stažení je celý dokument 

zde, příslušná stránka s nabídkou více informací zde. 

Indikativní seznam výrobců veřejných zařízení, kteří nás ve věci oslovili a stanovisku Kabinetu vyslovili podporu, 

následuje:  

 HAGS Praha, s.r.o., Praha 1 

 TOJA, Praha 6  

 LUNA Progress, Zdenice 

 Sport Club s.r.o., Frýdlant nad Orlicí 

 Josla Fitpark s.r.o., Děčín 

Rovněž disponujeme vyjádřeními řady provozovatelů, kteří naše stanovisko zcela podporují. 

Považujeme za úspěch následující zkušenost: naše stanovisko k věci jsme poskytli konkrétnímu orgánu 

samosprávy v Praze, který právě otevíral soutěž pro provádění nezávislých kontrol v nadcházejícím roce. Na jeho 

základě subjekt výrobce, který avizoval svůj zájem podat nabídku služby inspekce, nebyl ani obeslán. 

 

2. DALŠÍ NÁSTROJE K PODPOŘE KOREKTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROBY, DODÁVÁNÍ A PROVOZU VEŘEJNÝCH 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 

2.1. Značka kvality pro hřiště 

Hlavním cílem Národního programu Česká kvalita (viz www.narodniportal.cz) je rozvíjet jednotný systém, který 

umožňuje zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování 

kvality výrobků nebo služeb třetí stranoum, a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako 

informace pro spotřebitele  zavádějící.  

Součástí programu je i značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený 

provoz. Nabízíme ji provozovatelům jako nástroj k prokázání dodržování 

norem a správné praxe. Poskytuje garanci kvality a bezpečnosti veřejných 

zařízení pro provozovatele i pro rodiče a pedagogický či jiný dozor.  Značka je 

licencí zpřístupněna žadatelům, kteří chtějí prokázat splnění a následné 

dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a sportovních prvků s požadavky legislativy a evropských 

http://www.top-normy.cz/
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norem, a i bezpečný provoz veřejného zařízení. Stav je každoročně ověřen nezávislou inspekční kontrolou – 

auditem. 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. 

2.2. Podpora komunikace zapojených stran k zajištění bezpečného provozu 

Je tomu již rok, když Sekce kvality Hospodářské komory ČR projednala a odsouhlasila dokument PODPORA 

KOMUNIKACE ZAPOJENÝCH STRAN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT 

DĚTÍ A MLÁDEŽE.  

Záměrem a cílem tohoto "postupu komunikace" je poskytnout doporučení pro vedení komunikačního procesu 

mezi zapojenými subjekty v případech, kdy ve smyslu evropských norem prováděná nezávislá inspekce 

veřejného zařízení učeného pro hry a sport dětí a mládeže, identifikuje a dokumentuje závažné nedostatky 

herního či sportovního prvku či celého zařízení z hlediska úrovně jejich bezpečnosti. Více již v samotném 

dokumentu, který je dostupný Zde. 

2.3. Předpisy, normy, kde je najdeme? 

Veškerou normativní předpisovou a další 

související dokumentaci průběžně dle potřeby 

aktualizujeme na našich stránkách Zde. Náhled 

vidíte na obrázku. 

Pod položkou „ostatní dokumenty“ naleznete 

mimo jiné rezortní  metodická doporučení 

(MŠMTV, MZ – SZÚ).  

2.4. Naše publikace 

Všechny naše publikace, resp. odkazy na ně, nalezne na našich stránkách na adrese 

https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nase-publikace.php. Upozorňujeme, že texty našich publikací lze 

používat jen pro nekomerční účely. 

Na naši publikaci Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe 

podle technických norem, nejen pro provozovatele  jsme odkazovali již v předchozím textu. Zpracování a vydání 

publikace podpořila Česká agentura pro standardizaci. 

Novinkou v naší ediční řadě elektronických občasníků je páté vydání, kterým nyní listujete. Všechna předchozí 

čísla naleznete rovněž na uvedeném odkazu na našem webu. 

Dále připomínáme naši publikaci Desatero - od projektu po provoz (2020) vydanou s podporou Rady kvality ČR. 

A jako příklad normalizace konkrétního segmentu veřejných zařízení, která jsou mnohdy mládeží navštěvována, 

uvádíme Bezpečná lanová centra. 

 

3. RŮZNÉ 

3.1. Kontroly ČOI 

Aktuálně Česká obchodní inspekce nepodává žádnou informaci o provedených kontrolách. Na 

našich stránkách jsou dostupné starší informace ČOI (nafukovací atrakce, pouťové atrakce, dětská 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
https://www.overenehriste.cz/
https://www.overenehriste.cz/overili-jsme-je-pro-vas/seznam-overenych-hrist.php
https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/Projekt-SekKv-HK-Komunikace-fi.pdf
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/predpisova-zakladna.php
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nase-publikace.php
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hřiště, atd...) – Zde. Ve zjištěných závadách ČOI mj. uvádí, že provozovatel nebyl schopen doložit 

protokol o aktuální roční kontrole, či kontrolu po instalaci nového zařízení. 

 
3.2. 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/  

www.narodniportal.cz  

 

.              

     

Inspektoři v akreditovaném systému Českým akreditačním institutem jsou pod trvalou kontrolou ČSJ a 

Profesní komory SOTKVO, každoročně se účastní školení v rozsahu minimálně 50 hodin a to i za účasti 

zahraničních lektorů. Nezbytnou součástí školení je odborné praxe. Inspektoři SOTKVO si tak doplňují 

průběžně nové požadavky technických norem a jejich výklad. Pracují přísně v souladu s legislativou a jsou 

trvalou oporou pro provozovatele herních i sportovních zařízení.  

 

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

 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nalezy-coi.php
https://www.sotkvo.cz/
https://www.agentura-cas.cz/
https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/
http://www.narodniportal.cz/
mailto:info@top-normy.cz

