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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kabinetu pro standardizaci a partnerů 

KOMPLEX NOVÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V CENTRU ČERNÝ MOST  

JE OVĚŘENÝ A BEZPEČNÝ 

V Praze – 2017-10-29 

Kabinet pro standardizaci, Sdružení českých spotřebitelů a Komora SOTKVO sdělují: 

V Centru Černý Most se v pondělí 30. 10. v 15:00 hod otevírá nový komplex atraktivních 

dětských hřišť  MAXÍKOV (Chlumecká 6, Praha 9).  

Hřiště byla ověřena v systému přidělování značky kvality  

„Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“.  

Provozovatel se tak stává držitelem licence této značky kvality. 

 

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. Zavedená značka kvality „Hřiště-

sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ tento problém eliminuje. 

Podmínky udělení značky: Bezpečnost dětského hřiště je třeba prokazovat pravidelnými 

kontrolami/inspekcemi. Alespoň jednou za rok má probíhat nezávislá hlavní kontrola. 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 byla přijata do programu Česká kvalita (www.NPJ.cz), čímž prokázala splnění 

náročných podmínek stanovených pro její získání. 

 

 
Ukázka z projektové dokumentace, fy theleisureway 
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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 – Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, dupal@regio.cz; 

602561856 

 

Příloha: Pozvána na otevření komplexu MAXÍKOV  
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Pozvánka na akci: 

 

 

Hezký den, 

rádi bychom Vás pozvali na neformální setkání pro celou rodinu při příležitosti otevření 

unikátního dětského světa Maxíkov v Centru Černý Most. 

KDY: pondělí 30. 10. 2017 od 15.00 hodin 

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9 

(místo setkání: 3. nadzemní podlaží u nového dětského hřiště) 

Před slavnostním otevřením si budete moci nerušeně prohlédnout kompletní prostory dětského 

hřiště Maxíkov za doprovodu komentáře zástupců centra. Setkáním Vás provede Veronika 

Senajová, ředitelka Centra Černý Most a Pavel Němeček, marketingový manažer Centra Černý 

Most.  

Na akci rádi přivítáme nejen Vás, ale také Vaše ratolesti. Neváhejte je tedy vzít s sebou, aby 

mohly vyzkoušet hřiště na vlastní kůži ještě před jeho oficiálním otevřením. 

Na naši akci poté navazuje od 16.00 hodin oficiální část programu – slavnostní přestřižení pásky 

do nového dětského světa, autogramiáda lezce Adama Ondry, vystoupení tanečního uskupení 

Čiperkové či koncert skupiny Slza. Doprovodný program moderuje Leoš Mareš.  

 

Budeme se těšit na viděnou! 

 

Veronika Senajová, ředitelka Centra Černý Most 

Pavel Němeček, marketingový manažer Centra Černý Most 


