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Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (KaStan), Státní zdravotní ústav (SZÚ) 

a Komora SOTKVO 

vydávají při příležitosti konání tiskové konference společnou informaci  

BEZPEČNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - JAK NA TO ?  

V Praze, 24. září 2020 

…Na dětských hřištích a sportovištích stále dochází k mnoha úrazům dětí, a to i vážných. I když příčiny jsou 

různé, velmi často je důvodem špatný technický stav herních a sportovních prvků. Je tomu tak nejen 

následkem používání a opotřebení, ale chyby se mohou projevit již na počátku – v projektu, při výstavbě a 

instalaci, a také nedostatky v provozování veřejného zařízení… Jedná se o nesoulady s požadavky 

evropských technických norem. 

V rámci tiskové konference představily výše uvedené partnerské organizace nástroje a výstupy sloužící 
k podpoře bezpečného provozu veřejně přístupných dětských hřišť a sportovišť. Úsilí těchto organizací je 
dlouhodobě zaměřeno na prevenci dětských úrazů, a tak tomu je i aktuálně u nových produktů jejich 
aktivit.  

Záměrem spolupracujících partnerů bylo tyto nástroje v těchto dnech představit na Národní konferenci 
Hřiště 2020 - nové předpisy pro bezpečné prostředí dětských hřišť a sportovišť. Z důvodu omezení 
veřejných aktivit a zapojení mnoha subjektů (školy, školky, samospráva, státní správa), pro které byla akce 
určena, museli jsme akci odložit na jaro 2021. Zájemci najdou potřebné informace na našich stránkách 
(odkazy v závěru této zprávy) a k medializaci tématu má sloužit tisková konference podpořená touto 
souhrnnou informací. 

MUDr. Magdalena ZIMOVÁ CSc. vedoucí Národní referenční laboratoře pro hygienu půdy a odpadů při 
Státním zdravotním ústavu informovala o Metodickém doporučení SZÚ k zajištění a zvýšení ochrany zdraví 
a bezpečnosti dětí a mládeže, které bylo nedávno zveřejněno. „Jedná se o zcela přepracovanou metodiku, 
neboť od doby předcházející verze z r. 2007 došlo k mnoha zásadním změnám v souvisejících evropských 
normách. Dokument provozovatelům dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod. nabízí návod pro aplikaci 
správné praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže“, sdělila Dr. Zimová, 
která též zmínila problematiku hygienických aspektů a toxicity dopadových ploch z plastů, což je téma, 
kterým se SZÚ nyní intenzívně zabývá. 

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ je soudním znalcem z oboru bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a 
sportovišť a je předsedkyní Profesní komory SOTKVO. Na tiskové konferenci připomněla základní aspekt 
ročních hlavních inspekcí (kontrol) hřišť a sportovišť, totiž nezávislost (nestrannost) inspektorů. „Komora 
SOTKVO sdružuje vybrané inspektory hřišť a sportovišť, a to za velmi přísných, Českým institutem pro 
akreditaci prověřených a potvrzených podmínek pro jejich vzdělávání a udržování odborné způsobilosti. Na 
tomto základě jsou naši inspektoři certifikování Českou společností pro jakost. Tyto podmínky byly čerstvě 
inovovány a doplněny ve smyslu zcela nové normy - TNI CEN TR 17207 Dětská hřiště a rekreační areály – 
Požadavky na kvalitu a způsobilost inspektorů (2017/2020)“, zdůrazňuje předsedkyně Houžvičková. 

Ing. Libor DUPAL, je předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. a ředitel Kabinetu pro 
standardizaci, o.p.s., a také zástupce ČR v ANEC (Hlas evropských spotřebitelů ve standardizaci). Představil 
novou publikaci „Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť“. „Ve svém mnohaletém úsilí 
jsme se cíleně zaměřovali na osvětu provozovatelů hřišť a sportovišť ohledně samotného provozu. Již déle 
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jsme ale cítili, že je třeba jim podat širší informace, a to jak se chovat a na co si dát pozor v celém procesu 
– tedy od projektu až po provoz, tedy v etapách uvážení samotného záměru a cíle výstavby, projektu, 
výstavby a instalace, a samozřejmě i onoho provozu ve finální fázi. K realizaci mohlo konečně dojít díky 
podpoře z rozpočtu MPO prostřednictvím Rady kvality České republiky. Výsledkem je zhmotnění tématu 
do mnohastránkové odborně fundované studie na jedné straně a následně v publikaci, která jednodušší 
formou desatero principů zainteresovaným a zodpovědným osobám zpřístupní,“ vysvětluje Dupal.  

V souhrnu prezentující zdůrazňují nezávislost ročních kontrol a odbornou způsobilosti kontrol obecně, 
zejména těch ročních. A zejména: Dodržovat evropské normy pro dětská hřiště a sportoviště. A posledně 
uvedený aspekt bývá moc a moc provozovateli podceňován. „Proto jsme rádi, že studie a publikace mohly 
vzniknout“, uzavírá Dupal. 

Odkazy: 

https://www.overenehriste.cz/bezpecne-hriste-jak-na-to/desatero-od-projektu.php 
(https://konzument.cz/users/publications/10-top-normy/384-desatero-pro-bezpecne-hriste-a-
sportoviste.pdf); 

https://www.overenehriste.cz/bezpecne-hriste-jak-na-to/znacka-overeny-provoz.php;    

https://www.overenehriste.cz/overili-jsme-je-pro-vas/seznam-overenych-hrist.php;  

https://www.overenehriste.cz/dokumenty/predpisova-zakladna.php.  

Informace k odložené Národní konferenci 2020 jsou a budou aktualizovány zde 
(https://www.overenehriste.cz/seminare/narodni-konference-2020.php).  

 

Kontakt 

Ing. Libor Dupal, ředitel KaStan, tel. 602 56 18 56, mail: dupal@konzument.cz/dupal@top-normy.cz 

 

„Publikace a studie ‚DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ‘ zde prezentované byly vytvořeny  

za finanční podpory Rady kvality České republiky“ 

 

 

www.narodniportal.cz 

 
 
 
Příloha: Vyjádření Rady kvality ČR  
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Příloha k tiskové informaci 
 

Rada kvality ČR při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 

 

 

 

Tiskové vyjádření „Rada kvality pomáhá“ 

při příležitosti konání tiskové konference 

BEZPEČNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - JAK NA TO? 

 

V Praze, 24. září 2020 

V rámci tiskové konference pořádané společně se Státním zdravotním ústavem a Kabinetem pro 
standardizaci byla představena publikace vydaná i tiskem a vystavená též na webu  - DESATERO PRO 
BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ (Zásady správné praxe od projektu po provoz). Vydání publikace s 
„vševypovídajícím“ názvem bylo podpořeno z rozpočtu MPO prostřednictvím Rady kvality České 
republiky. 

Rada kvality (RK ČR) je poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky, zaměřený na podporu 
rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou 
podpory kvality Evropské unie. Za více než patnáct let svého působení dosáhla RK ČR řady pozitivních 
výsledků, které umožnily citlivější vnímání problematiky kvality ve společnosti, přispěla k rozvoji 
managementu kvality v podnikatelském i veřejném sektoru a založila programy, které přinášejí zvyšování 
kvality v procesech, zboží či službách. Nové vedení MPO si uvědomuje i rezervy v dosavadní činnosti Rady 
a již zahájilo akce k dalšímu rozvíjení a zlepšování její činnosti. 

Týká se to například většího zviditelnění Programu Česká kvalita. K tomu Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. 
místopředseda RK ČR vysvětluje: „Je to program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování 
kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Hlavním cílem programu bylo a je vytvořit a rozvíjet 
jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, jež jsou založené na 
objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou, a vyloučit značky bez vypovídací 
schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.“ 

A 1. místopředseda Pavel Vinkler svoji informaci uzavírá: „Program Česká kvalita vznikl právě proto, aby 
odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. 
Finanční podpora publikace, která je čtenáři nabízena, i studie, na jejímž základě byla publikace 
zpracována, je drobným příkladem působnosti Rady kvality a MPO při naplňování NPK“. 

Garantem úkolu podpořeného RK ČR byl Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, který vykonává 
též funkci předsedy Řídicího výboru Programu Česká kvalita. Dupal velmi oceňuje poslední vývoj na MPO 
směřující k progresivnější podpoře aktivit realizovaných v rámci odborných sekcí ustavených při RK ČR a 
v dané souvislosti ke konkrétní finanční podpoře na zpracování studie a publikace zaměřených na 
správnou praxi výstavby a provozu bezpečných hřišť a sportovišť. „Věříme, že se tato podpora zhmotnila 
jak v odborně fundovanou studii na jedné straně a v publikaci, která jednodušší formou desatero principů 
zainteresovaným a zodpovědným osobám zpřístupní. Podstatou je důraz na nezávislost ročních kontrol a 
na ověření odborné způsobilosti kontrol obecně a zejména těch ročních, a obecně – na dodržování 
evropských norem pro dětská hřiště a sportoviště. Vše uvedené bývá provozovateli podceňováno. Proto 
jsem rádi, že studie a publikace mohly vzniknout.“, dodává k věci Dupal. 
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„Studie a publikace DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ byly vytvořeny za finanční 

podpory Rady kvality České republiky“ 

 

 

 

www.narodniportal.cz 

 

Informace: 

https://www.overenehriste.cz/  / https://www.overenehriste.cz/bezpecne-hriste-jak-na-to/desatero-
od-projektu.php 

www.narodniportal.cz 

 

Kontakty: 

Ing. Libor Dupal,  

předseda Řídicího výboru Programu Česká kvalita; dupal@konzument.cz, tel. +420 602561856 
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