TISKOVÁ ZPRÁVA
KABINETU PRO STANDARDIZACI a partnerů
u příležitosti konání Národní konference
BUDEME SI HRÁT V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ?
2019-09-16, Praha; Tato tisková zpráva je vydána Kabinetem pro standardizaci při příležitosti konání Národní
konference ke zviditelnění aspektu bezpečného provozu dětských hřišť a sportovišť. Akce se koná dne 17. 9. 2019
v Praze, v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze na Vinohradech (viz Zde1).
Konference je určena pro provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně statutárních
zástupců základních a mateřských škol, a pro pracovníky státní správy, samosprávy a veřejných orgánů ve vztahu
k zajištění bezpečného provozu těchto veřejných. Jejím cílem je posílit informovanost provozovatelů i dalších
zapojených osob o principech bezpečného provozu vycházejících z dodržování technických norem a
ověřování souladu s normami nezávislými kontrolami.
Kabinet pro standardizaci, o.p.s. vydal v průběhu minulých deseti let – ve spolupráci s partnery, zejména se
Sdružením českých spotřebitelů a komorou SOTKVO – možná již desítky tiskových zpráv a informací ve vztahu
k bezpečnosti dětských hřišť. Mnohdy byly pozitivně laděné, s informací o nově přiznaných značkách kvality
dokumentujících zájem provozovatelů prokázat, že jimi spravovaná veřejná zařízení určená pro děti a mládež
splňují náročné bezpečnostní podmínky na provoz; jindy jsme připomněli aktuální smutné události zranění dětských
uživatelů takových zařízení s poukazem na to, že jsme vyvinuli dobrovolné nástroje, jejichž použití je účinnou
(spolu)prevencí proti dětským úrazům (https://www.overenehriste.cz/novinky.php). Byli jsme s tématem
v televizích i v rádiích, v tisku, v dalších médiích. Médiím za dosavadní spolupráci a komunikaci velmi děkujeme.
V Příloze této tiskové zprávě se tentokrát pokusíme apelovat na zájem médií téměř bez komentujících a
vysvětlujících textů. Pouze zprostředkováním výstřižků z různých textů, dokumentů či mediálních výstupů.
Doufáme, že Vám tento netradiční způsob bude vypovídající a úderný… Děkujeme za reakce a podporu
zviditelnění.
Kontakty, informace
Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, dupal@konzument.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, scs@konzument.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 602561856 normy@top-normy.cz; www.top-normy.cz
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https://www.overenehriste.cz/seminare/narodni-konference-2019.php
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Příloha k tiskové zprávě
1. Z korespondence

3. červen 2013; z dopisu od pracovníka městského úřadu … zodpovědného za bezpečnost dětských hřišť

Září 2019, z dopisu od téhož pracovníka městského úřadu …
2. Průzkum trhu
Je podobné odmítnutí provádění ročních kontrol výjimečný postoj municipalit a jiných provozovatelů
dětských hřišť a sportovišť, jak vyplývá z ukázky prvního dopisu výše?
NENÍ; Kabinet pro standardizaci zajišťoval před třemi roky průzkum Jak radnice zadávají kontroly
dětských hřišť a sportovišť (https://www.overenehriste.cz/dokumenty/vyzkumy.php, resp. výsledky zde
https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/V38_zprava_fin---na-web.pdf).



Říjen 2016, agentura SC&C



Cílová skupina: Obce a města ČR, v jejichž správě je alespoň jedno dětské hřiště, sportoviště
nebo tělocvična
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3. Ukázky z médií:

Zdroj: Novinky.cz, 6. srpna 2019

Zdroj: Novinky.cz, 22. července 2019

Zdroj: idnes, 12. listopadu 2018

3

Zdroj: idnes, 20.
listopadu. 2018

4. Co „pro věc“ děláme?
a) Normy a jejich zviditelnění; lanová centra
Spolupracujeme s Českou agenturou pro normalizaci normu na
tvorbě a připomínkování evropských norem, navrhujeme evropské
normy pro překlady do češtiny…
Připomínkovali jsme prEN 1176-7

Navrhujeme nástroje pro zviditelnění a používání norem.
Připravili jsme leták a další podpůrné nástroje pro
zviditelnění normy ČSN EN 15567 Sportovní a rekreační
zařízení – Lanová centra.

4

b) Publikace

c) Vzdělávací aktivity
Odkazy na videospoty a webové
aplikace
https://www.youtube.com/watch?v=XTtVhbNuCc
Q;
https://www.mapotic.com/bezpecna-hriste;
http://www.youtube.com/watch?v=LgPhTPCt3E&list=PLKNht14npcHlpT3cnjZCQCfW93pu1H_j0
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d) Příručka správné praxe

e) Značka kvality
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
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Předávání ocenění různých slavnostních příležitostech
–

Předání ocenění 17. 9. 2019, ZŠ Pha 10- Roháčovy
kasárna –

Předání ocenění 17. 9. 2019, MČ Praha 13, areál
dětského hřiště, dodavatel fy HAGS - Nadezda
Kjelberg
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