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TISKOVÁ ZPRÁVA 

KABINETU PRO STANDARDIZACI a partnerů 

u příležitosti konání národní konference 

MOHOU DĚTI SPORTOVAT A HRÁT SI V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ?  

V Praze – 2018-10-04 - Pod odbornou záštitou konsorcia partnerů Profesní komory SOTKVO, Sdružení českých 

spotřebitelů (SČS) a Kabinetu pro standardizaci (KaStan) a s laskavou záštitou zainteresovaných veřejných 

orgánů - Ministerstva zdravotnictví České republiky, České agentury pro standardizaci, p. o. a Státního zdravotního 

ústavu se koná dne 4. 10. 2018 v Praze národní konference zaměřená na problematiku bezpečného provozu 

dětských hřišť a sportovišť. 

Slavnostní ceremoniál v rámci konference připomíná letošní oceněné provozovatele veřejných zařízení, nové 

držitele značky kvality - Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz. Jsou jimi Obchodní centrum Černý 

most za herní areál Maxíkov a Městská část Praha 5 za areál Dětský ostrov. 

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 nezávislou inspekční kontrolou - auditem. Značka byla přijata do 

programu Česká kvalita, čímž prokázala náročnost podmínek stanovených pro její 

získání. 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. 

Za příkladný přístup k prevenci dětských úrazů obdrželo čestné uznání několik subjektů, a to na základě toho, že 

v průběhu minulých let získaly licenci pro používání značky na alespoň dvě, či i více věřejných zařízení. Jedná se 

o Městskou část (MČ) Praha 20 (Horní Počernice), MČ Praha 4, Základní školu (ZŠ) Jindřicha Matiegky - Mělník, 

ZŠ EDEN - Praha 10, Mateřskou škola (MŠ) U Vysočanského pivovaru - Praha 9 a MŠ Hroncova Praha 11. 

Spolupracující subjekty - SOTKVO, SČS a KaStan opírají své víceleté zaměření na prevenci mj. i na statistiky o 

dětských úrazech. Spolupracujeme proto mj. s Národním koordinačním centrem prevence úrazů, násilí a podpory 

bezpečnosti pro děti (NKC) při FN Motol. Relevantní informaci ve vztahu k úrazům na hřištích a sportovištích 

naznačují statistiky o ambulantních ošetřeních a hospitalizaci po úrazech, a to zejména ve vztahu k úrazům školním, 

sportovním či domácím.  

Počet úrazů dětí (0-14 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie 

Období Úrazy 

celkem 

Pod vlivem 

školní sportovní domácí ostatní 

2007 427 523 81 921 123 930 nesled. 203 111 

2016 353 485 63 291 80 943 76 433 113 437 

 

Počet úrazů dětí (15–19 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie 

Období Úrazy 

celkem 

Pod vlivem 

školní sportovní domácí ostatní 

2009 204 305 32 736 61 845 nesled. 97 559 

2016 224 729 40 068 66 344 38 651 61 146 

 

Školní úrazy v období let 2007–2017 

Školní rok Absolutní 

počet 

Absolutní 

počet 

2007/2008  679  22 759 

2016/2017 1 635 26 832 

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


 

2 
 

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.  

Ambulantní ošetření (viz výše) bohužel nejsou evidována z hlediska původu úrazu, není pochyb, že tato čísla budou 

podstatně vyšší, než jsou údaje z traumatologických center. 

Aby se tyto statistiky výrazněji měnily ve prospěch zdraví dětí a mládeže, pro vlastníky, 

zřizovatele a provozovatele veřejných zařízení vydali jsme Příručku správné praxe pro 

bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže. Principy 

doporučeného postupu, směřujícího ke správné praxi a dodržování evropských norem 

byly na konferenci prezentovány, stejně jako nejzávažnější prohřešky, se kterými se 

v praxi při kontrolách setkáváme. Technické normy definují bezpečnostní požadavky na 

herní a sportovní prvky, jejich vzájemné bezpečné umístění na hřišti a sportovišti, 

základní podmínky správného provozu, např. zajišťování vstupních a ročních kontrol 

zařízení, i metodik zkoušení nezávislou třetí stranou. K tomu byl zřízen např. 

akreditovaný systém revizních techniků pod certifikací České společnosti pro jakost. 

Právě výše zmíněná značka kvality nabízí garanci kvality a bezpečnosti veřejných zařízení 

pro provozovatele i pro rodiče a pedagogy.  

Zajímavým tématem, na které se aktuálně zaměřujeme, je zdravotní a hygienická bezpečnost dopadových ploch a 

jiných povrchů vyrobených z recyklátů, např. z pneumatik. I to bylo předmětem diskuze na konferenci. 

„Pro bezpečný provoz veřejných zařízení je zásadní prevence a SČS s partnery se snaží v tomto směru na 

provozovatele veřejných zařízení působit“, zdůrazňuje Libor Dupal, ředitel SČS a uzavírá: „Prosazujeme proto 

dodržování evropských technických norem při zajišťování provozu hřišť a sportovišť. Do mezinárodní a evropské 

normalizace se snažíme zapojovat. Různými prostředky vysvětlujeme důležitost norem a vyvíjíme nástroje pro 

podporu jejich používání. Úloha norem i nástroje k podpoře jejich používání byly na národní konferenci 

představeny“. 

Kontakty, informace 

Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, dupal@regio.cz; 602561856 

Zdeňka Houžvičková, předsedkyně Komory SOTKVO, sotkvo@volny.cz, tel. 603520407 

Profesní komora "SOTKVO" je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby, 

které se profesně angažují v kontrolní činnosti, výrobě, montážích, nebo opravách zařízení tělocvičen, hřišť a dětských hřišť. 

Keteňská 18, 193 00 Praha 9, 603 520 407, 732 328 298, sotkvo@volny.cz, www.sotkvo.cz 

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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