Konsorcium pro vlastnictví a správu značky „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“

Nová značka kvality „HŘIŠTĚ-SPORTOVIŠTĚ-TĚLOCVIČNA – OVĚŘENÝ PROVOZ“
byla přijata do společenství značek, chráněných programem ČESKÁ KVALITA. Značka 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.

Vyvíjeno a zaváděno s podporou: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Státního zdravotního ústavu, Centra úrazové prevence 2. LF UK a FN
Motol, Prezidentky Sítě mateřských center, Sdružení místních samospráv, Národní sítě Zdravých měst ČR,
Dr. Zuzany Roithové, Europoslankyně, p. Edvarda Kožušníka, Europoslance.

Jsou hřiště a sportoviště pro děti nebezpečná?
Zpracováno podle podkladů Doc. MUDr. Veroniky Benešové,CSc., Centrum
úrazové prevence, UK 2.lékařská fakulta a FN v Motole
tel.:224435943; tel + fax: 224435861; e-mail: veronika.benesova@lfmotol.cuni.cz
htpp://www.cupcz.estranky.cz
Úrazy obecně jsou považovány za největší zdravotnický problém dětského věku. Ročně je v České
republice hospitalizováno cca 30 000 dětí z toho 9% (cca 2 700) pro úraz způsobený na dětském
hřišti, resp. 8% (cca 2400) pro úraz způsobený na sportovišti.
Děti tráví na hřištích podstatnou část svého volného času a navštěvují je také v rámci školní výuky
či v průběhu přestávek. Dětská hřiště jsou nejenom místem odpočinku dětí, ale zároveň, a to
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především, slouží k jejich správnému fyzickému, psychickému a sociálnímu vývoji. Je nezbytně
nutné, aby jejich vybavení nejen uspokojovalo nároky dětí, ale hlavně aby neskrývalo žádná
předvídatelná nebezpečí.
Závažnost úrazů, místo vzniku úrazů
Závažnost úrazů

těžké
2%

vážné
20%

lehké
39%

střední
39%

Činnost při úrazu

Mechanizmus úrazů
•
•
•
•
•
•

Pád
Úder zařízením
Kolize dětí
Skok
Zakopnutí
Nezjištěno

80%
9%
1%
1%
1%
8%

Věkové zvláštnosti
•

Děti do 4 let si nejčastěji zraní hlavu
a obličej
• Děti 5-14 let staré mají nejvíce
zlomenin
(kritická výška je od 1,5 m)
Škrcení je až v 50 % smrtelné (otvory,
přilby)
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•
•
•

Sportovní
Při hře
Neznámo

16,5 %
79,1 %
4,4 %

U polytraumat sportovní činnost
uvedena v 2,7 %
Poraněná část těla
•
•
•
•

Úrazy hlavy – 44,4 %
Úrazy horních končetin – 25,0 %
Poranění břicha, dolní části zad,
bederní páteře a pánve – 9,2 %
Úrazy dolních končetin – 8,7 %
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Národní registr úrazů
Úrazy 0-19 ošetřené v traumacentrech:
• Sportoviště
10 %
• Hřiště u škol
2,4 %
• Veřejné hřiště
2,1 %
• Domácí hřiště
1,2 %
Celkem 17 % úrazů vzniklo při hře a
sportu

Polytraumata-mnohočetné úrazy
• Sportoviště
2,2 %
• Školní hřiště
0,3 %
• Veřejné hřiště
0,2 %
Celkem 3,6 % polytraumat vzniklo při
hře a sportu

ZÁVĚR
• Zvyšování počtu ošetřených úrazů dětí a mladistvých při sportu a hře je alarmující.
• Nejčastější mechanismus úrazu – pád, zvyšuje se počet úrazů pádem z vybavení hřiště,
především z prolézaček, skluzavek, houpaček a lanovek.
• Nejčastější typy úrazu – 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.

PREVENCE
• Instalace bezpečných povrchů a normám odpovídajícího vybavení v závislosti na věku,
pro který je hřiště a sportoviště určeno.
• Pravidelná kontrola nezávislým certifikovaným subjektem.
• Okamžité úpravy zjištěných montážních závad u zařízení a dopadových ploch,
odstranění kontrolou označených nevyhovujících prvků.
• Svědomité provozování hřišť, tělocvičen a sportovišť s vědomím odpovědnosti za
bezpečnost provozu těchto veřejných zařízení.
• Stanovená odpovědnost za bezpečnostní stav hřiště.
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Rizika na dětských hřištích a sportovištích – příklady

Na dětských hřištích nelze ponechat rizika, která děti ohrožují

Staré nevyhovující prvky

Nevyhovující technický stav povrchů a prvků

Nezodpovědné provozování herních a sportovních prvků

Zeslabená oka na řetězu houpačky

Nezajištěná sportovní branka

Riziko vysunutí řetězu – nezajištěno

Montážní závady
Dětská lanovka na hřišti v
Bohunicích, kde dívka
přišla o části prstů.
Autor: DENÍK/Tomáš Škoda

Rizika zachycení prstů u
lanovek nalézáme běžně;
Riziko tzv.“ střihu
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Riziko zachycení prstů pod pohyblivým sedákem

Riziko zachycení prstů u startovní části
skluzavky

Rizika zachycení krku a hlavy

Rizika zachycení krku a hlavy

Rizika zachycení krku a hlavy
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S NOVOU ZNAČKOU KVALITY
ZA BEZPEČNĚJŠÍMI HŘIŠTI A SPORTOVIŠTI PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ je udělována hřištím,
sportovištím, tělocvičnám a podobným zařízením využívaných dětmi anebo mládeží. Protože
podmínkou pro udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže pravidelné nezávislé ověřování
bezpečnosti provozu třetím subjektem, je značka důvěryhodnou informací pro všechny osoby, které
přicházejí do styku s provozovaným dětským hřištěm, sportovištěm atp., jež je nositelem této značky, že toto
provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Přijetím do programu Česká kvalita (duben 2011) získala značka garanci, že splňuje všechna
náročná kritéria, která program stanoví, a tak dále významně posílila svoji důvěryhodnost.
Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ (dále jen „Značka“) je licencí
zpřístupněna všem žadatelům, kteří chtějí deklarovat bezpečnost provozu celého zařízení (tj.
dětského hřiště, sportoviště, tělocvičny, fitcentra či podobného zařízení (dále jen „provozované
zařízení“) tím, že prokázali splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných
herních a sportovních prvků s požadavky legislativy, technických norem, popřípadě dalších
technických specifikací.
Aplikace Značky je možná u veřejně provozovaných zařízení, určených a používaných ke sportu a
hře osob do věku 18 let, a u kterých vlastník značky na základě žádosti podané žadatelem veřejně
prověří aktuální stav provozovaného zařízení a předpoklady pro schopnost dlouhodobého udržení
stability provozu a shody s požadavky bezpečnosti a kvality provozu daného provozovaného
zařízení.
Ověřená úroveň bezpečnosti přináší provozovateli či vlastníkovi zařízení kredit, že zajišťuje řádně
provoz daného zařízení a že je zařízení bezpečné ve smyslu platných požadavků legislativy a
technických norem. Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, 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.
Protože podmínkou přidělení licence na používání Značky je správná montáž herních a sportovních
prvků, značka zvyšuje i důvěryhodnost výrobce, totiž, že nejen dodává na trh bezpečný výrobek ve
smyslu platné legislativy, ale že byla i provedena řádná montáž před uvedením do provozu/užívání.
Vstupní kontrolu i pravidelnou roční inspekci provádí certifikovaný nezávislý technik určený
vlastníkem značky. Jako principiální je třeba zdůraznit skutečnost, že kontroly jsou prováděny na
pravidelné bázi nezávislými kontrolory, certifikovanými v akreditovaném systému (systém je
spravovaný Českou společností pro jakost a je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci).
Vlastníkem značky je konsorcium složené ze Sdružení českých spotřebitelů, o.s., Profesní komory
SOTKVO a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. Více podrobností k podmínkám udělení licence na
používání značky nalezne zájemce na stránkách www.overenehriste.cz. Informace o programu
Česká kvalita na stránkách www.npj.cz.
Kontakty:
Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci, o.p.s. / Sdružení českých
spotřebitelů, o.s.
Budějovická 73, 140 00 Praha 4
tel.: 602561856; e-mail: normy@regio.cz; www.overenehriste.cz
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