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od projektu po provoz hřišť a sportovišť 

Zpracovali: 

- Zdeňka Houžvičková, Profesní komora SOTKVO, z.s. 

- Ing. Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci, o.p.s. 

Červenec 2020 

 

Shrnutí studie a poděkování 

Studie si klade za cíl shrnout informace a principy postupů správné praxe s určením zejména pro 

provozovatele dětských hřišť a sportovišť, resp. pro investory, pokud se jedná o jiné subjekty než 

budoucí provozovatel. 

S ohledem na logiku zadání a pojetí studie bylo vytýčeno 10 základních principů, které jsou 

zásadní pro zajištění funkčních hřišť a sportovišť určených pro děti a mládež, či dětmi a mládeží 

využívaných (dále obvykle jen „veřejná zařízení“). Pro lepší přehled a uchopení obsahu studie 

uživateli bylo těchto 10 zásad přiřazeno do pěti šířeji pojatých oblastí:  

A – Záměr a cíle pro budování hřiště či sportoviště 

B – Projekt veřejného zařízení 

C – Stavba a instalace hřiště či sportoviště 

D – Povinnosti provozovatele 

E – Ostatní nástroje správné praxe 

Rozsahově je ve studii věnována velká pozornost tématu základního záměru a účelu pro budování 

veřejných zařízení, totiž jejich úlohy k podpoře pohybových schopností dětí v raném věku i 

v dalším vývoji člověka. Je tomu mj. i proto, že tento aspekt je rozveden v textech několika nových 

mezinárodních i evropských normativních dokumentů, aniž tyto byly dosud do češtiny přeloženy. 

Bylo tak učiněno při příležitosti zpracování této studie. 

Principiálně je v celé studii kladen důraz na využívání technických norem, a to v celém procesu 

od záměru, projekce atd., až po vlastní provozování veřejného zařízení. I když používání 

technických norem je obecně nezávazné, z hlediska principů dodržování požadavků zákona o 

obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) 1 je jejich aplikace „výhodná“ a s ohledem na prevenci 

úrazů dětí a mládeže prakticky nenahraditelná, neboť posouzení rizik k zajištění bezpečnosti mimo 

rámec normy je nesmírně technicky náročné a nákladné. Požadavky technických norem jsou 

důležité například v případě úrazu, neboť při plnění pojišťoven se provozovatel může na bezpečný 

provoz dle technických norem odkázat. Součástí studie je proto i aktuální seznam souvisejících 

                                                 
1 Úplné a přesné citace zákonů jsou uvedeny v příloze 
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technických norem a odkazy na zdroje, kde jsou takové informace průběžně aktualizovány, neboť 

předpisová a normalizační základna je v neustálém vývoji. 

Studie je prioritně určena provozovatelům a statutárním zástupcům všech subjektů, které provozují 

veřejná zařízení, v nichž se nachází zařízení herních prvků s charakterem dětského hřiště nebo 

prvky sportovního charakteru. 

Studie byla vytvořena za finanční podpory Rady kvality České republiky (www.narodniportal.cz). 

Nositelem a grantem realizace projetu a zadavatelem zpracování studie, a také spoluautorem je 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. Tato společnost byla před deseti lety založena Sdružením českých 

spotřebitelů, s misí podporovat zapojení spotřebitelů do procesů technické normalizace, čímž se 

rozumí nejen zastoupení spotřebitelů v procesu zpracování norem, ale i popularizace a podpora 

používání norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu obecně. Zpracování této studie je 

dobrým a typickým příkladem naplňování těchto cílů; proto náleží Radě kvality ČR a MPO 

poděkování za finanční podporu na realizaci. Poděkování náleží i Odborné sekci Rady kvality pro 

infrastrukturu kvality, která přijetí tohoto úkolu pro Kabinet pro standardizaci podpořila. 

Zpracování studie se za spoluautorství Kabinetu ujal jménem Profesní Komory SOTKVO její člen 

Sportservis ZANAP, přičemž Komora sdílela odbornou záštitu nad realizací. I těmto subjektům 

proto náleží zvláštní poděkování. 

A v neposlední řadě autoři děkují panu architektovi Ing. Josefu Neradovi, který nám poskytl 

zpětnou vazbu s užitečnými připomínkami k rozpracovanému textu.   

 

Za Kabinet pro standardizaci, o.p.s.,  

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti (garant realizace projektu a spoluautor studie) 
 

V Praze, červen 2020 

 
Fotodokumentace: Jsou tato veřejná zařízení skutečně zamýšlena pro užívání dětmi? Podpora hry a přirozených 

rizik by neměla být pro děti nikdy přímým ohrožením. 
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Ediční poznámka k terminologii 

V české odborné literatuře, včetně technických norem, nebyl dosud dosažen plný soulad 

v některých pojmech a termínech zavedených a používaných ve vztahu k dětským hřištím a 

sportovištím. Zejména se jedná o pojmy týkající se inspekcí – kontrol těchto veřejných zařízení. 

V návaznosti na vývoj evropské normalizace (EN 1176-7:2020, TNI CEN TR 17207:2020) je 

v tomto textu sjednoceno používání pojmu „inspekce“ a „inspektor“, přičemž jinak se v tomto 

odborném prostředí běžně setkáváme i s použitím výrazů „kontrola“, resp. „kontrolor“, či také 

„revizní technik“, případně i s dalšími. 

Autoři 
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