TISKOVÁ ZPRÁVA
KABINETU PRO STANDARDIZACI
Zaostřeno na KVALITU A BEZPEČNOST PROVOZU DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ:
BEZ NOREM A NEZÁVISLÝCH KONTROL TO NEJDE

V Praze – 2019-04-28; Není příjemné připomínat nemilé či i tragické události. Takovými jsou
případy, kdy dochází ke zranění dětí na veřejně přístupných zařízeních – dětských hřištích a
sportovištích. Každoročně je takovým případů řada a některé jsou i s vážnými následky či i
fatální. Uvádíme několik případu z r. 2018.
V listopadu přišel na novém (!) hřišti v Mariánských Lázních téměř tříletý chlapec o část prstu. Prst
levé ruky chlapce se zachytil ve škvíře ve skluzavce. Jednalo se tedy minimálně o zanedbání
technického stavu provozovaného zařízení provozovatelem. Herní prvek byl přitom certifikován
zkušebnou, autorizovanou pro posuzování shody s normou a pro vydávání certifikátů o shodě; poinstalační kontrolu před vlastním uvedením do provozu zde provedl výrobce.
„Začal křičet. Krev z prstu. Já teď vidím krev a najednou, prostě z ničeho nic, chybí kus prstu,“
popsal v televizi Prima dramatické chvíle na hřišti chlapcův otec.
Na dětském hřišti ve Zbraslavi (Praha) spadla v září dívka
z houpačky do dopadové plochy z kačírku, která vykazovala
sešlapanou tvrdou plochu, tzv. „krustu“. Zlomená ruka v lokti
si vyžádala několik operací a bohužel se jedná o úraz s trvalými
následky. Zde se jednalo o nedostatečnou údržbu dopadové
plochy provozovatelem.
V Benešově se na počátku
roku zřítil lanový kolotoč,
případ šetřila policie na
základě žaloby veřejného ohrožení. Probrousila se plastová část
kolotoče, kde těžká objímka se sítí poranila chlapci ruku.
Muselo dojít k amputaci prstu. Zde bylo důvodem pádu
lanového kolotoče více příčin, avšak kontrola po uvedení do
provozu byla provedena montážní firmou a následná
nedostatečná roční kontrola byla provedena pracovníkem bez
dostatečné odbornosti.
„Je to smutná rekapitulace“, říká k tomu Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci a zároveň
předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů a dodává: „V minulých letech jsme spolu
s Komorou SOTKVO, sdružující profesionály (nezávislé kontrolory a servisní techniky) v oborech
herních a sportovních zařízení pořádali v regionech desítky seminářů pro provozovatele veřejných
zařízení“.
Mnoho starostů a ředitelek a ředitelů škol, školek a jiných provozovatelů veřejných zařízení
určených pro děti a mládež proto již pochopilo význam nezávislých ročních kontrol, které ověřují
aktuální technickou situaci herních a sportovních prvků. Vědí také, jak nesmírně důležité je si nově
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vybudované hřiště převzít uvést do veřejného provozu až na základě po-instalační kontroly
(inspekce). A že jak roční kontroly, tak po-instalační inspekce musí být provedeny právě nezávislou,
nestrannou oprávněnou osobou. „Takovou nestrannou osobou není osoba, která hřiště či prvky
navrhla (architekt), výrobce, dodavatel či montážník prvků a celého zařízení; samozřejmě to není
ani provozovatel veřejného zařízení; ale není to ani osoba, která vystavila certifikát. To vše jsou
totiž osoby v konfliktu zájmů, nejsou nestranní,“ vysvětluje Libor Dupal, který ale nezdůrazňuje
pouze nezávislost a nestrannost kontrolora, ale i nezbytnost jeho vysoké odbornosti. K tomu byl
vyvinut systém certifikovaných revizních techniků akreditovaný Českým institutem pro akreditaci,
spravovaný Českou společností pro jakost a aplikovaný členy Komory SOTKVO.
Na druhé straně dosud mnozí provozovatelé veřejných zařízení pro děti si dostatečně
neuvědomují, a tedy nezohledňují svoji odpovědnost vycházející z legislativy ČR, metodik
jednotlivých resortů, a požadavků ČSN EN, a neaplikují řádně správné praxe pro bezpečný
provoz hřišť a sportovišť. Důsledkem jsou výše uvedené případy a příklady. Ročně je pak 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 nejsou evidována
z hlediska původu úrazu, není pochyb, že tato čísla budou podstatně vyšší, než jsou údaje
z traumatologických center.
Jistě, dítě může přijít k úrazu i na technicky dokonalém zařízení, tomu se nelze nikdy zcela vyhnout.
Naše zkušenosti však ukazují časté zanedbání povinností provozovatele a i dalších zapojených osob.
Pro bezpečný provoz veřejných zařízení je zásadní prevence a zajištění zásad správné praxe.
Prosazujeme zejména dodržování evropských technických norem při zajišťování provozu hřišť a
sportovišť. 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 nezávislou třetí stranou. Evropské normy, vesměs
povinně zavedené do soustavy ČSN – jsou proto minimem pro systém řízení bezpečného
provozu. Různými prostředky vysvětlujeme důležitost norem a vyvíjíme nástroje pro podporu
jejich používání. Do mezinárodní a evropské normalizace se snažíme zapojovat.
Provozovatelům nabízíme i nástroj k prokázání dodržování
norem a správné praxe. Je jím značka kvality „Hřištěsportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“,
která
poskytuje garanci kvality a bezpečnosti veřejných zařízení
pro provozovatele i pro rodiče a pedagogy. 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.
Závěr: Bez dodržování správné praxe založené na respektování technických norem pro herní
a sportovní prvky se začleněním nezávislých kontrol, nebudou naše děti v bezpečí. To je
realita prokázaná dlouhodobou praxí a naše poselství adresované provozovatelům veřejných
zařízení pro děti a mládež.
Kontakty, informace
Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, dupal@konzument.cz; 602561856
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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, info@top-normy.cz; www.top-normy.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; scs@konzument.cz; www.konzument.cz
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,
sportovních a dětských hřišť. Keteňská 18, 193 00 Praha 9, 603 520 407, sotkvo@volny.cz, www.sotkvo.cz
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