TISKOVÁ ZPRÁVA
Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
METODIKA K BEZPEČNÉMU PROVOZU DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
V Praze – 2016-10-18
Bezpečnost dětí obecně a zvláště bezpečnost dětí na hřištích a sportovištích je jedna z trvalých priorit
Sdružení českých spotřebitelů (SČS). „Zásadní je prevence a SČS s partnery se snaží v tomto směru na
provozovatele veřejných zařízení působit“, zdůrazňuje Libor Dupal, ředitel SČS a pokračuje: „Prosazujeme
proto dodržování evropských technických norem při zajišťování provozu hřišť a sportovišť. Různými
prostředky vysvětlujeme jejich důležitost a vyvíjíme nástroje pro podporu jejich používání“.
Mezi takové nástroje náleží i PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ DĚTSKÝCH
HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN. SČS připravilo s podporou Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví už druhé, přepracované vydání této publikace.
Při příležitosti nového vydání příručky se koná dne 18. října národní konference (v hotelu CHVALSKÁ
TVRZ, Praha 9, Horní Počernice).
Stále existuje mnoho problémů a média nás občas bohužel informují o dalších případech i vážných úrazů dětí
na hřištích a sportovištích. V příloze k této zprávě uvádíme několik případů takových technických problémů
na veřejných zařízeních, které způsobují bezpečnostní riziko při jejich používání. Na některých skutečně
k úrazu došlo. Je to o to smutnější, že většinou se jedná o prvky a zařízení, které nesou certifikát k prohlášení
o shodě, což by mělo dát předpoklad bezpečnosti herního či sportovního prvku a tedy celého veřejného
zařízení. Kde je tedy chyba?
„Zajištění bezpečného provozu hřišť a sportovišť není jednoduchý proces a „naše“ příručka má
provozovatelům plnění jejich povinností usnadnit,“ vysvětluje Dupal a doplňuje: „Žádné hřiště či sportoviště
nemůže být absolutně bezpečné, to je nereálná představa. Řádný kontrolní systém ale musí zaručit, že při
převzetí a v průběhu používání je veřejné zařízení v souladu s požadavky norem. Dodržení norem vysokou
bezpečnost zařízení garantuje.“
Ke změně bezpečnosti může dojít samozřejmě běžným používáním a opotřebením, povětrnostními vlivy,
neúmyslným či i úmyslným poškozením, také opravou při servisu. Často se ale nebezpečné prvky vyskytují
již při převzetí např. z důvodu montážních závad. Za veřejné zařízení z hlediska bezpečného provozu je plně
zodpovědný provozovatel – což jsou obce, školy a jiná školská zařízení aj.
Základním principem aplikace evropských norem je zahrnutí ročních nezávislých kontrol do vnitřních
kontrolních mechanizmů a do procesu provozu obecně. Jejich správné provádění závisí mj. i na správném
zadání a výběru osoby, která kontrolu provede. K tomu nyní SČS zajišťuje průzkum, jak radnice kontrolu
zadávají a vybírají. Průzkum zajišťuje agentura SCaC.
Aby měl provozovatel jistotu správného postupu při zajišťování provozu hřiště či sportoviště, byl vyvinut
model nezávislého ověření bezpečného provozu v souladu s technickými normami, jehož součástí je udělení
práva používat značku deklarující bezpečný provoz. Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ“ je důvěryhodnou informací, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru
bezpečného a kvalitního provozu.
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Podmínky udělení značky: 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.

Viz
též
www.overenehriste.cz).
Seznam
ověřených
hřišť
naleznete
http://www.overenehriste.cz/overena-hriste/seznam-overenych-hrist.php (též v příloze).

na

adrese

Příručka je k dispozici v e-formě zde - http://www.konzument.cz/publikace/top-normy.php.
Informace - Libor Dupal, dupal@regio.cz; tel. 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.
Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +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.
Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz
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Farma park Soběhrdy

Úraz tří letého děvčete v srpnu 2016 na prvku zvaném „zvonkohra“; rozbitá hlava, naštěstí se zranění ukázalo „jen“ povrchové (tržná rána).
Provozovatel s matkou nekomunikuje. Sdělil, že zařízení je certifikované, žádné podklady k věci ale nedodal. Herní prvek se na hřišti vyskytuje i
nadále bez jakéhokoliv zajištění či úpravy.
Věc předáváme jako podnět České obchodní inspekci s podezřením, že na trh je dodáván a v provozu používán nebezpečný výrobek.
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Příbram - Klidová zóna Ryneček, lanové centrum
14. 9. 2015 – záznam z periodické kontroly lanového centra – provedla firma UNIPARK . Závěr – lanový park v době kontroly jevil známky neodborné
montáže. Lanový park není bezpečný, lanový park neodpovídá platným normám ani nařízení vlády č. 173. Jištění na všech překážkách je nedostatečné a
nebezpečné. Zejména překážka lanovka je krajně nebezpečná. Hrozí pád, uškrcení nebo jiné zranění. Lanový park nedoporučujeme otevírat.
Květen 2016: Znalecký posudek: Lanové centrum není postaveno v souladu s požadavky norem ČSN. Nejsou splněny požadavky s ohledem na bezpečnost
konstrukce (viz dále) a ani z hlediska konstrukčního řešení – návrhové normy pro návrh a realizaci dřevěných konstrukcí – nedostatečná únosnost jednotlivých
prvků (doloženo statickým detailů (rámové rohy). ...
19. 9. 2016, z dopisu ČOI: … Autorizovaná osoba vydala … certifikát …, ve kterém prohlašuje shodu výrobku s normou; a to 30. 9. 2015, přičemž výrobek
byl uveden na trh 10. 9. 2015 (z tohoto důvodu je s výrobcem vedeno správní řízení). … ČOI požádala autorizovanou osobu o přezkum certifikátu. Ta
prohlašuje, že zařízení je v jiném stavu než při certifikaci. Zjištění AO citovaná ve vyjádření ČOI jsou v rozporu se zjištěními soudního znalce. ČOI
případ ještě neuzavřela. AO prováděla svůj opakovaný audit bez přítomnosti provozovatele a bez oznámení návštěvy.

Možnost vytváření smyček na pomocných lanech - riziko zachycení hlavy, škrcení
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Hřiště ve městě v severních Čechách
Převzato do provozu v ř3.10., certifikát vystaven 28. 11. 2014 – ČOI vede s dodavatelem správní řízení.
V květnu 2015 došlo na hřišti k úrazu. Následná nezávislá kontrola zjistila na hřišti množství nebezpečných či rizikových prvků (neshod s normou). Některé
závady následně dodavatel odstranil. V zásadě ale konstatuje, že certifikace byla provedena nezávislou AO; Dodavatel doporučuje provozovateli nechat
zpracovat odbornou kontrolu autorizovanou osobou, která prováděla certifikaci) a požádat ji o vyjádření k daným rozporům.
Prosinec 2015 – Kabinet pro standardizaci obdržel svolení od provozovatele k podání podnětu ČOI.
ČOI, 19. 9. 2016: odkazuje na kontrolu provedenou AO - hřiště je bezpečné, závady nezávislé kontroly jsou způsobeny nesprávným používáním a údržbou.
4. 10. – vyjádření provozovatele: o provedení auditu na hřišti autorizovanou osobou nic nevíme. Nikdo se u nás nenahlásil a ani nás o provedení auditu
neinformoval. Protokol tudíž nemáme a nejspíš ani neexistuje.

celkový pohled
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výstup do sítě nad výšku pádu 1 metr, spodní
část bez dopadové plochy – tvrdá paluba
Umožněn přístup po kolmé síti až na vrchní
část sítě, kde se po tubusu pohybovaly děti
(nyní upraveno výrobcem – bylo původně
zcertifikováno jako bezpečné
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Riziko zachycení hlavy (zkušební prostředky) + v praxi
Madla kolotoče – riziko zachycení krku
Skluzavka – riziko zachycení prstů a riziko zachycení ošacení
Lanovka – chybí krytka u pojezdového mechanismu
Otevřené mechanismy – riziko poranění prstů
Zachycení v řetězu – riziko zachycení prstů
Náraz sedáku do stojiny
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tvrdá krusta „v kačírku – snížené tlumení při pádu

riziko zachycení hlavy v houpacím sedáku
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riziko zachycení hlavy - malá hlava prochází …
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Kolotoč Brno - úraz – zachycení o nezakrytý šroub
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Příloha k TZ – Veřejná zařízení se značkou kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“
Datum udělení
Zřizovatel
licence
Základní škola Eden, Praha 8. 11. 2016
10

Druh zařízení
Název
Město (obec)
Sportoviště-tělocvična Venkovní areál – sportovní část, PRAHA 10
Základní škola Eden

Adresa
Vladivostocká 6/1035

Dětské hřiště

Dětské hřiště Lodín

Lodín

Obecní úřad, Lodín 100, 503 15
Nechanice

Obecní úřad, Lodín

18. 10. 2016

Dětské hřiště

Dětské hřiště - lanové centrum,
ZOO Plzeň

PLZEŇ

Zoologická a botanická zahrada
města Plzeň, Pod Vinicemi 9, 301
16 Plzeň

Zoologická a botanická
zahrada města Plzeň

22. 6. 2016

Tělocvična

Tělocvična, Obchodní akademie
Hovorčovická

PRAHA 3

U Vinohradského Hřbitova 3

Obchodní akademie
Hovorčovická

23. 5. 2016

Sportoviště-tělocvična Tělocvična II, Základní škola
Eden

PRAHA 10

Vladivostocká 6/1035

Základní škola Eden, Praha
10

15. 11. 2015

Sportoviště-tělocvična Tělocvična I, Základní škola
Eden

PRAHA 10

Vladivostocká 6/1035

Základní škola Eden, Praha
10

15. 11. 2015

Dětské hřiště

Mateřská škola U Vysočanského
Pivovaru II

PRAHA 9

U Vysočanského Pivovaru

Mateřská škola U
Vysočanského Pivovaru

10. 11. 2015

Dětské hřiště

Dětské hřiště Rákosníček na
sídlišti Lhotka

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

Sídliště Lhotka

Městský úřad Česká
Třebová

27. 10. 2014

Dětské hřiště

Dětské hřiště Štěpánkova, Praha
5

Hlavní město
PRAHA

Štěpánkova, Praha 5

Hlavní město Praha

27. 10. 2014

Dětské hřiště

Dětské hřiště Bártlova, Praha 9 – PRAHA 9 – Horní
Horní Počernice
Počernice

Bártlova, Praha 9 – Horní
Počernice

Městská část Praha 20

21. 10. 2014

Dětské hřiště

Dětské hřiště Mládežnická,
Sadská

Mládežnická, Sadská

Město SADSKÁ

8. 10. 2014

Sportoviště

Sportovní areál Podolí - dvě
PRAHA 4
víceúčelová hřiště pod uzavřením

Za Sokolovnou x Podolská

Městská část Praha 4

12. 11. 2013

Dětské hřiště

Dětské hřiště v areálu Trnavská

PRAHA 4

Trnavská ul.

Městská část Praha 4

12. 11. 2013

Dětské hřiště

Dětské hřiště na Husově náměstí

HOSTIVICE

Husovo náměstí

Městský úřad Hostivice,
Husovo náměstí 13, 235 80

1. 11. 2013
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Sportoviště tělocvična

Sportovní hala Jižní Město

PRAHA 11

Květnového Vítězství

Městská část Praha 11

30. 5. 2013

Dětské hřiště

Dětské hřiště v MŠ Hroncova
1882

PRAHA 4

Hroncova 1882

Mateřská škola Pha 4,
Hroncova

20. 12. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště v MŠ Hroncova
1883

PRAHA 4

Hroncova 1883

Mateřská škola Pha 4,
Hroncova

20. 12. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště Skrchov

SKRCHOV Letovice

Letovice

Obec Skrchov

20. 12. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště v MŠ Nučice

NUČICE - Praha západ

Kubrova 338, 252 16 Nučice

Základní škola a Mateřská
škola Nučice,

5. 11. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště v MŠ Sdružení

PRAHA 4

Družstevní Ochoz 5/1308, Praha 4

Základní škola a Mateřská
škola Sdružení,

5. 11. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště v MŠ U
Vysočanského Pivovaru

PRAHA 9

U Vysočanského Pivovaru

Mateřská škola U
Vysočanského Pivovaru

5. 11. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště Běluňská - Jívanská PRAHA 20, Horní
Počernice

Běluňská - Jívanská

MČ Praha 20

5. 11. 2012

Dětské hřiště

Rákosníčkovo hřiště

SOKOLOV

Ulice Závodu Míru

Město Sokolov

5. 11. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště Science Fiction
Town

PRAHA 10

Areál volného času Gutovka

Praha 10 Majetková a.s.

16. 10. 2012

Dětské hřiště

Dětské hřiště v areálu Škodaland

PLZEŇ III

Škodaland

Město Plzeň III

25. 6. 2012

Sportoviště

Multifunkční sportoviště v
lesoparku J. Potůčka

PARDUBICE VII

Trnová - Pardubice

MO Pardubice VII

3. 11. 2011

Dětské hřiště

Dětské hřiště Pod Karlovým
Mostem

PRAHA 1

Pod Karlovým Mostem, P1

Městská část Praha 1

10. 12. 2010

Dětské hřiště

Dětské hřiště Pískovcová

PRAHA 9

Pískovcová

Městská část Praha 9

10. 12. 2010
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