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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kabinetu pro standardizaci a partnerů 

NOVÁ ZNAČKA KVALITY  

PRO BEZPEČNOST NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI – 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ROZMARÝN LITOMĚŘICE 

V Praze – 2017-10-05 

Je tomu již několik let, co skupina partnerů, subjektů zainteresovaných do zlepšování prevence 

dětských úřadů na hřištích a sportovištích spojila své síly a začala spolupracovat na řešení neutěšené 

situace bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť.  

Mnohá hřiště, a to i zcela nová, totiž mohou vykazovat závažné nedostatky ohledně bezpečnosti. 

Kdyby o tom věděli rodiče, kteří se svými ratolestmi na takové veřejné zařízení docházejí, asi by 

hledali jiné místo pro rozvíjení pohybových způsobilostí a dovedností svých potomků. 

 

Výsledkem spolupráce bylo vyvinutí a zavedení značky kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – 

Ověřený provoz“.  

 

V neděli dne 8. 10. ve 14 hod bude slavnostně předáno osvědčení o obdržení licence na používání 

této značky provozovateli dětského dopravního hřiště v Litoměřicích. Tímto provozovatelem je 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, Litoměřice, příspěvková 

organizace. 

 

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka 

reditelka@ddmrozmaryn.cz, tel. 602 160 450 

Podmínky udělení značky: Bezpečnost dětského hřiště je třeba prokazovat pravidelnými 

kontrolami/inspekcemi. Alespoň jednou za rok má probíhat hlavní kontrola. Evropská norma 
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nespecifikuje pregnantně, kdo ji má vykonávat a běžně tak činí různé subjekty, včetně dodavatele či 

výrobce hřiště. 

Kabinet pro standardizaci společně se Sdružením českých spotřebitelů v souladu s podmínkami 

Programu Česká kvalita značku vyvinuli systém, založený na kontrole třetí stranou, která 

principiálně musí být nezávislá a nestranná. Za takovouto nepovažujeme např. kontrolu provedenou 

výrobcem/dodavatelem hřiště, neboť taková kontrola logicky nemůže odhalovat případné vlastní 

chyby dodavatele. K výkonu nezávislé kontroly jsme proto do konsorcia pro značku povolali 

Komoru SOTKVO, sdružující kontrolory dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen, v systému 

akreditovaném Českým institutem pro akreditaci. V rámci přidělení značky je ověřován provoz 

s ohledem na Příručku správné praxe pro provoz veřejných zařízení, kterou Kabinet vypracoval a 

vydal s podporou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Příručka je 

vypracována v souladu s doporučeními MZ a MŠMT. 

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 auditem 

(nezávislou technickou kontrolou). Značka byla přijata do programu Česká kvalita 

(www.NPJ.cz), čímž prokázala splnění náročných podmínek stanovených pro její získání. 

Správnou praxi provozu dětských hřišť a sportovišť i značku pro bezpečné hřiště konsorcium 

s partnery propagujeme na řadě akcí a seminářů v regionech, v médiích, v osvětové literatuře. (Viz 

též www.overenehriste.cz). Seznam ověřených hřišť naleznete na adrese 

http://www.overenehriste.cz/overena-hriste/seznam-overenych-hrist.php.   

Hřiště s přiznanou značkou můžete vyhledávat na mapě pomocí aplikace mapotic - 

https://www.mapotic.com/bezpecna-hriste.  

Informace ke značce - Libor Dupal, dupal@regio.cz; 602561856 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí 

v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a 

standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.  

IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice; kontakty: +420 261263574, 

spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých 

spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné 

zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad 

trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.  

IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz; 

www.top-normy.cz  
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