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Anotace 

 

Diplomová práce stanovuje kritéria pro posouzení rizik u výrobců zábavných dětských 

technických zařízení pro dětská hřiště, parky a mateřské školy. Diplomová práce je zaměřena 

na řešení a preventivní opatření týkající se této problematiky.  

 

 

Annotation 

 

Diploma thesis sets out the criteria for risk assessment in the case of manufacturers          

of children entertainment technical facilities for playgrounds, parks, schools and 

kindergartens. The thesis is focused on solutions and preventive measures regarding this 

issue. 
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1. Úvod 
Počet zábavných technických zařízení pro děti, které jsou následně dodávány 

provozovatelům, kteří tyto výrobky nainstalují a jsou poté poskytnuty k používání širokou 

veřejností má stále se zvyšující tendenci. Proto by tato hřiště a technická zařízení na nich      

se vyskytující měly splňovat přísná nařízení a podléhat pravidelným kontrolám ve shodě       

se zákony. 

Cílem diplomové práce je stanovení kritérií pro posouzení rizik při výrobě zábavné 

dětské techniky, s ohledem na současnou všeobecně platnou legislativu, aby tyto výrobky 

neohrozily bezpečnost a zdraví dětí.  

Práce je charakterizována následujícími kroky: Zhodnotit současný stav a kriteria 

posuzovaných rizik zábavných dětských zařízení u výrobců kolotočů, prolézaček, skluzavek, 

horolezeckých stěn a jiných zábavných zařízení pro děti. Jejich zhodnocení s ohledem          

na materiál, provedení a požadavky předpisů BOZP. Uvést rozbory dle příčiny a zdroje úrazů 

dětí.  

V diplomové práci byla využita současná legislativa v oblasti BOZP - zákon                     

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody a České technické normy, konkrétně ČSN EN 1176-1 až 1176-11.  
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2. Uvedení do problematiky 
Hřiště patří neodmyslitelně nejen ke školkám a školám, ale stále častěji se s nimi 

setkáváme i v parcích nebo u obchodních center. Na oblibě také neustále získávají různé 

vodní světy, lanová centra nebo skateparky. 

Všechna tato zařízení jsou shodně zařazena do tzv. regulované sféry. Ta zajišťuje, aby 

všechny výrobky představující zvýšené riziko především pro uživatele a životní prostředí byly 

před svým uvedením na český trh podrobeny posouzení shody s příslušnými technickými 

předpisy. 

Bezpečnostní normy mají za úkol eliminovat nepředvídatelná rizika a jsou vytvořeny   

s cílem vyvinout co nejbezpečnější zařízení, aniž by se snížila hrací hodnota nebo atraktivnost 

zařízení. Bezpečnostní požadavky na dětská hřiště se opírají nejen o praktické zkušenosti             

z úrazovosti na evropských hřištích, ale zohledňují také věk dětí, přístupnost herních prvků             

a rozměry dětského těla. V technických normách potom můžeme najít požadavky                         

na zachycení hlavy, horních a dolních končetin, zachycení prstů, ochranu proti pádu, ochranu 

proti uškrcení, opatření proti uklouznutí, odření, poškrábání, stlačení těla a jiné. 

Povinnost na bezpečnost a soulad s normami se vztahuje také na všechny, kdo instalují 

a provozují tato zařízení, tedy nejen na výrobce nebo dovozce, ale i na provozovatele těchto 

zábavních center. Mezi ně patří například magistráty měst, obecní úřady, školy, školky, 

koupaliště, obchodní domy, různá sportovní a kulturní zařízení, čerpací stanice, ale také velké 

stravovací řetězce jako například McDonald's. Zkrátka všichni, kdo instalují a provozují 

skluzavky, prolézadla, houpačky nebo celé herní sestavy. 

Prvním předpokladem k vybudování a provozování bezpečného hřiště odpovídajícímu 

všem normám je zakoupení certifikovaných herních prvků. Často ale může dojít k nesprávné 

instalaci, např. prvky jsou umístěny příliš blízko sebe, nemají vhodný podklad. Proto                      

je vhodné, aby provozovatelé přizvali k instalaci oprávněnou autorizovanou osobu, která 

napomůže k eliminaci rizik vznikajících při montáži, a také provede celkovou kontrolu hřiště. 

Jestliže je provozováno už instalované hřiště, je jistě vhodné jej nechat posoudit 

nezávislým akreditovaným orgánem, vypracovat provozní dokumentaci a také dbát                        

na pravidelné roční kontroly. To vše povede nejen ke splnění legislativních požadavků                    

a snížení rizik právních následků, ale především k vyšší bezpečnosti jejich uživatelů. [1] 

Hlavním rysem hracího vybavení všech prostředí, ve kterých děti legitimně tráví čas 

hrou je odstranění, příp. eliminování rizika. Hrací vybavení nabízí dětem šanci se setkávat 

s přijatelnými riziky jako součást stimulace, výzvy a kontrolovaného výchovného prostředí. 
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Hrací vybavení by mělo směřovat ke zvládnutí rovnováhy mezi potřebami přijatelného rizika 

a potřebou ochránit dítě před vážným zraněním. 

Principy bezpečného vedení jsou použitelné jak na hřiště jako celek, tak na hrací 

vybavení. Nicméně rovnováha mezi bezpečností a přínosy je pravděpodobně v obou 

prostředích rozdílná. V hracím vybavení může být vystavení určitému stupni rizika přínosem, 

protože uspokojuje základní lidské potřeby a dává dětem šanci poznat překážky a jejich 

následky v kontrolovaném prostředí. 

O významných rysech dětských her a prospěch, který dětem přináší hraní na dětském 

hřišti s přihlédnutím k jejich vývoji, počítá s potřebou dětí naučit se překonat překážky,              

to však může vést k drobným poraněním, modřinám nebo dokonce příležitostně i ke zlomení 

končetiny. Snahou je na prvním místě vyhnout se nehodám, které by vedly k postižení nebo 

smrtelným následkům a za druhé snížit vážné následky způsobené příležitostnými nehodami, 

které se nevyhnutelně odehrají v dětské snaze o zvýšení úrovně jejich schopností jak 

sociálních a intelektuálních, tak i fyzických. 

Zabránění vstupu a přístupu je jako bezpečnostní opatření nedostatečné, protože může 

dojít například k přerušení dohledu nebo pomoci vrstevníků. Požadavky mimořádně závažné, 

jako je například zachycení hlavy nebo krku a ochrana proti nechtěným pádům byly napsány 

s tímto úmyslem. Je také známo, že vrůstá potřeba pro vybavení pro hraní, přístupné i pro 

uživatele s postižením. To ovšem vyžaduje, aby prostory pro hraní poskytly rovnováhu mezi 

bezpečností a nabídly odpovídající úroveň výzvy a stimulace všem skupinám uživatelů. 

Nicméně pro účely ochrany zachycení za hlavu nebo krk tato norma nebere v úvahu děti                 

se zvětšenou hlavou nebo děti s nasazenou helmou na hlavě, které přijíždějí na dětské hřiště 

na kole. [3] 

Na hřištích a zábavných parcích se můžeme setkat i s průlezkami, žebříky, schody, 

rampami, plošinami, houpačkami zavěšenými i vahadlovými, kolébačkami, skluzavkami, 

tunely, hrazdami, požárnickými tyčemi, lany houpacími a šplhacími, lanovými dráhami, 

kolotoči a také dětský povrch hraje velkou roli při dětských hrách. [2] 

 

2.1.  Základní pojmy z hlediska současné legislativy 

Zařízení dětského hřiště – Zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních 

prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už samostatně 

nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež                    

se mohou kdykoliv změnit. 
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2.2.  Bezpečnostní požadavky 

 

2.2.1. Materiály 

2.2.1.1. Všeobecně 

Materiály se musí vybrat a chránit tak, aby soudržnost z nich vyrobené konstrukce 

zařízení odolala do další následující kontroly spojené s údržbou. Materiály by měly být 

zpracovány po řemeslné stránce odborně. Výběr materiálů a jejich použití by mělo být 

v souladu s příslušnými evropskými normami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnému 

nebezpečí toxicity povrchové úpravy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výběru materiálů 

tam, kde  se očekává, že zařízení bude používáno v extrémních klimatických nebo 

atmosférických podmínkách. Tam, kde se dají očekávat velmi nízké nebo velmi vysoké 

teploty, je třeba věnovat pozornost výběru materiálu tak, aby se předešlo možným zdrojům 

nebezpečí pří přímém styku s kůží. Při výběru materiálu nebo hmoty pro zařízení dětského 

hřiště je třeba důkladně zvážit případné použití materiálu nebo hmoty i s ohledem na všechny 

možné zdroje nebezpečí toxických účinků na životní prostředí při jeho odvozu nebo likvidaci. 

 

2.2.1.2. Hořlavost 

Aby se předešlo ohrožení ohněm a s tím spojenými zdroji nebezpečí, nesmí být 

použity materiály, o kterých je známo, že způsobují vznícení povrchu. Je třeba věnovat 

zvýšenou pozornost nově vyvinutým materiálům, jejichž vlastnosti nemusí být úplně známy. 

 

2.2.1.3. Řezivo a výrobky ze dřeva 

Části z řeziva, jako podkladového materiálu, musí být navrženy takovým způsobem, 

aby dešťové srážky mohly volně odtékat, a aby nedocházelo k hromadění vody. Je potřeba 

brát v úvahu také další faktory, které mohou být nevyhovující, jako je tvorba třísek, otrava 

atd. 

Při výběru kovového spojovacího materiálu je třeba brát v úvahu druhy řeziva                     

a použité chemické úpravy, protože některé z nich urychlují korozi kovů, pokud jsou s nimi 

ve styku. Překližky musí být podle EN 636 a musí být odolné povětrnostním vlivům. 
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2.2.1.4. Kovy 

Kovové součásti by měly být odolné proti povětrnostním vlivům a katodové korozi. 

Kovy vytvářející jedovaté oxidy, které se odlupují nebo odprýskávají, musí být chráněny 

nejedovatým nátěrem. 

 

2.2.1.5. Syntetické materiály 

Jestliže je při údržbě obtížné určit, v jakém okamžiku se materiál stává křehkým, 

výrobci musejí poskytnout údaj o době, po jejímž uplynutí má být provedena výměna součásti 

nebo zařízení. Mělo by být možné, aby provozovatel dětského hřiště vizuálně rozeznal 

nadměrné opotřebení krycí vrstvy plastů vyztužených skleněnými vlákny výrobků určených 

pro skluzavky, před tím, než by uživatel přišel do styku s nechráněnými skleněnými vlákny. 

Měl by se brát zřetel na degradaci součástí konstrukce působením ultrafialového záření. 

 

2.2.1.6. Nebezpečné látky 

Nebezpečné látky nesmějí být použity v zařízení dětského hřiště takovým způsobem, 

aby mohly vyvolat škodlivé zdravotní účinky u uživatele zařízení. 

POZNÁMKA Je třeba věnovat pozornost ustanovením směrnice pro nebezpečné látky 

76/769/EEC a jejím následným změnám. Zakázané materiály obsahující například azbest, 

olovo, formaldehyd, dehtové silice, karbol, polychlorované bifenyly a jiné. 

 

2.2.2. Konstrukce a výroba 

 

2.2.2.1. Všeobecně 

Zařízení, jejichž hlavním posláním je hra a druhým je rozšíření pohybu, např. kolébání 

a/nebo otáčení, musí vyhovovat také dalším částem EN 1176, odpovídajícím oběma hracím 

funkcím, jako vhodná je právě jedna z dalších částí EN 1176, ve které je zařízení uvedeno. 

Je třeba, aby rozměry a stupeň obtížnosti zařízení byly vhodné pro předpokládané 

uživatele nebo věkovou skupinu. Zařízení má být navrženo tak, aby riziko při hře bylo pro 

dítě zřejmé     a bylo jej schopno předvídat. Všechny části zařízení dětského hřiště, mimo částí 

určených pro vodní hry, je třeba navrhnout tak, aby se v nich neshromažďovala voda. 
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2.2.2.2. Soudržnost konstrukce 

U zařízení dětského hřiště musí být soudržnost konstrukce ověřena pro 

nejnepříznivější případ možných kombinací. Soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability 

zařízení, musí být stanovena výpočtem, fyzikálními zkouškami nebo jejich kombinací. 

 

2.2.2.3. Požadavky na provedení 

Dřevěné zařízení musí být zhotoveno ze dřeva s nízkou náchylností k tvorbě třísek. 

Povrch zařízení vyrobeného z jiných materiálů (např. skleněných vláken) se nesmí odštipovat. 

Nesmí obsahovat vyčnívající hřebíky, přečnívající ukončení drátěných lan nebo komponenty 

s hroty nebo ostrými hranami. Je třeba, aby hrubé povrchy nepředstavovaly žádné nebezpečí 

poranění. Vyčnívající závity šroubů na jakékoli přístupné části zařízení musí být trvale 

zakryty, např. půlkulatými maticemi. Matice a hlavy šroubů, které vyčnívají méně než 8 mm, 

musí být bez ostřin. Všechny svary musí být hladce vybroušeny. 

Rohy, hrany a průměty částí v prostoru vyhrazeném uživateli, které vyčnívají více než 

8 mm, a které nejsou chráněny přilehlými plochami, jež nejsou více než 25 mm od konce 

přečnívající části, musí být zaobleny. Nejmenší poloměr zaoblení musí být 3 mm. 

Rohy, konce a průřezy s poloměrem zaoblení menším než 3 mm, mohou být                       

na kterékoli další přístupné části zařízení, jenom když nebudou ostré.   

 

2.3.  Zkušební metody a protokoly o zkoušce 

Pokud není určeno jinak, bezpečnostní požadavky musí být ověřeny tou nejvhodnější 

metodou: měřením, vizuálním ověřením nebo praktickými zkouškami. Zařízení musí být 

sestaveno podle pokynů výrobce do stavu podobného jeho poloze při užívání. [3] 
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3. Všeobecně platné zákony 
3.1. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky                 

a o změně a doplnění některých zákonů 

 

� Způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí. 

� Práva a povinnosti osob, které takové uvádějí na trh nebo distribuují. 

� Práva a povinnosti autorizovaných osob. 

 

ČÁST PRVNÍ 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJEKTŮ 

POSUZOVÁNÍ SHODY 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tento zákon upravuje 

a)  způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly                       

ve zvýšené míře  ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 

popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), 

b)  práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí                       

do  provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou 

dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků, 

c)  práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí                 

s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, 

d)  způsob zajištění  informačních  povinností souvisejících s tvorbou technických 

předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva 

Evropských společenství. 
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(2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských  

společenství akreditaci subjektů posuzování shody (dále jen "akreditace"). 

 

§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 

a)  výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez 

ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá, 

b)  uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského 

společenství  poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem 

distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, 

nestanoví-li zvláštní  zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo 

dovezené pro provozní  potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky 

poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda 

s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li  to nezbytné, vláda nařízením blíže 

vymezí pojem uvedení na trh  pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje, 

c)  uvedením  výrobku  do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem                    

v  členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví  

nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven 

nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti, uživatelem se rozumí 

zaměstnavatel, 

d)  výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech 

stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje 

výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, 

e)  dovozcem ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské 

unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje, 

f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která                        

je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro 

výrobce z tohoto zákona, 

g)  distributorem ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh; dodáním 

výrobku na trh je každé další jeho předání nebo převod po jeho uvedení na trh (dále jen 

"distribuce"). 

h) technickými požadavky na výrobek 
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1.  technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo    

technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň 

jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým 

je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky 

na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku              

s právními předpisy nebo s technickými normami,  výrobní  metody  a  procesy  mající  vliv  

na charakteristiky výrobků, 

2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany  

spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě                 

do  provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění 

výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku 

nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu, 

i) notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie 

oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako 

osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků              

s technickými požadavky . 

 

HLAVA III 

STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ 

Posuzování shody 

 

§ 12 

nadpis vypuštěn 

 

(1) Vláda nařízeními stanoví 

a)  výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých 

proto  musí být posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky"); ministerstva a jiné ústřední 

správní úřady mohou výjimečně a  ve veřejném  zájmu,  například  pro odstraňování důsledků 

havárií nebo živelních pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu 

konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek, 

b)  technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby  

mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek  

(technických  předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud 

by vznikl  rozpor s nařízeními vlády, 
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c)  které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při 

uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen 

"stanovené označení"), 

d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících                            

se na posouzení shody, 

e) důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranných opatření                            

u stanovených výrobků oznamují podle § 7 odst. 8, 

f)  přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do provozu 

stanovené  výrobky nesplňující technické požadavky stanovené podle písmena b), pokud 

odpovídají právním předpisům členského státu Evropské unie, 

g) obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům Evropského  

společenství, popřípadě jiným osobám v rozsahu vymezeném právem Evropských 

společenství týkajícím   se posuzování shody, 

h) jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních předpisů Evropských 

společenství týkajících se posuzování shody. 

 

(2)  Za  stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují i výrobky, které jsou 

uváděny na trh jako použité nebo repasované. 

 

(3) Vláda upraví nařízením pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků, v závislosti                    

na  jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, 

podmínky  pro  uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované 

použití, zahrnující postupy  a úkony, které musí být splněny při posuzování shody (dále jen 

"postupy   posuzování shody"), a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů 

posuzování shody.  

 

Jednotlivými postupy posuzování  shody jsou zejména 

a)  posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 

b)  posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou, 

c) posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků               

a   namátkově  kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků, 

d) posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku 

autorizovanou  osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 
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e) posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku 

autorizovanou  osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 

f)  ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými  

požadavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba                       

na  každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku, 

g)   ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou 

osobou, 

h) dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou                     

a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu 

výrobku, 

i) posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků, 

j)  jiné  postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující popřípadě                    

i činnost akreditované nebo jiné osoby. 

 

(4) Pokud nařízení vlády přejímají předpisy Evropských společenství a v postupech  

posuzování shody uvedených v odstavci 3 je stanovena účast autorizované osoby, tuto   

činnost  provádějí  notifikované  osoby, popřípadě  osoby, jejichž oprávnění k činnostem při 

posuzování shody vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 

 

(5)  Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování shody nese ten, kdo 

o tuto činnost požádal. Cena za tyto výkony se sjednává podle zvláštního předpisu. 

 

(6) Vláda nařízením stanoví grafickou podobu označení stanoveného výrobku, jeho  

provedení a umístění na výrobku nebo v průvodní dokumentaci, pokud není grafická podoba 

označení stanoveného výrobku stanovena přímo použitelným předpisem Evropských 

společenství. [12] 
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4. Seznámení s firmami zabývajícími se výrobou             

a instalací dětských hřišť 
 

 

4.1. Úvod 

Takovou společností, jenž se zabývá výrobou těchto dětských zařízení je např. 

společnost Tomovy parky. Jedná se o největšího českého výrobce originálních dětských hřišť, 

atypických herních prvků a parkového mobiliáře. Vznikla v roce 2003 a během několika let       

se její výrobky dostaly na více jak 1700 místech v ČR a v Evropě.  

Filozofií společnosti je vyrábět dětská hřiště z těch nejlepších materiálů a nabízet 

vysokou úroveň souvisejících služeb. V dnešní době zde pracuje přes sto zaměstnanců. Díky 

neustálému zdokonalování produktů a technologických postupů se Tomovy parky staly 

pevnou součástí trhu s dětskými prvky a atypickými realizacemi. Jako první výrobci                      

ze střední a východní Evropy byli přijati za členy „FEPI“ – Evropské federace výrobců 

dětských hřišť. Firma je také držitelem certifikátu jakosti ISO 9001, 14001 a 18001. 

Firma nabízí služby týkající se dětských hřišť, přírodních a multifunkčních sportovišť 

a parků. Vyrábí a instaluje dětská hřiště, herní prvky, parky pro seniory a mobiliář 

z akátového dřeva. Do jejich portfolia patří i herní prvky a mobiliář např. z nerezové oceli, 

povrchy z recyklované pryže nebo povrchy z lité gumy, vzduchové zemní trampolíny                       

a skateparky. 

Všechny vyráběné produkty se vyznačují ručním zpracováním. Při výrobě jsou 

respektovány přirozené vlastnosti akátového dřeva, zejména jeho křivost. Současný sortiment 

tvoří několik set námětových položek jako např. houpačky a houpadla, skluzavky, lanovky, 

herní sestavy, lavičky, altány atd.. Veškeré tyto herní prvky a mobiliář je možné rozvinout                

do desítek různých variant. Životnost výrobků je i několik desítek let. 

Na kvalitu výrobků se klade obrovský důraz a je jednou z hlavních priorit společnosti. 

Proto všechny herní prvky prochází během výroby a před finální expedicí trojí kontrolou 

kvality.  

Při návrhu, výrobě a následné montáži prvků myslí firma na sebemenší detaily, aby 

bylo možné v maximální míře zaručit bezpečnost pro jejich uživatele. Nespornou výhodou 

akátového dřeva je beztřísková struktura dřeva, což vede oproti např. smrkovým konstrukcím                          
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k minimalizaci možných drobných poranění. Povrchové praskliny jsou pro akátové dřevo 

charakteristické a nemají žádný vliv na bezpečnost, kvalitu a funkčnost prvků.  

 

4.2. Materiály 

Veškeré nosné a stabilizační prvky sestav se vyrábějí z akátového dřeva. Doplňující 

konstrukční díly (plošiny, stříšky, atd.) se vyrábějí i z dubového dřeva, jehož vynikající 

konstrukční vlastnosti jsou obecně známé. Veškeré dřevo je od fáze těžby přes odkornění, 

broušení a svázání do sestav opracováváno ručně. Zpracovaný materiál je závěrem lazurován 

nejkvalitnějšími syntetickými barvami nebo přírodními olejovými barvami na bázi čištěných 

rostlinných surovin, certifikovanými evropskými ekologickými osvědčeními. Použité kovové 

komponenty (spojovací materiál, řetězy, plechy) mají protikorozní úpravu (např. žárovým 

zinkováním), pokud nejsou použity přímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál 

splňuje technické normy EN a ISO, neboť společnost vyváží výrobky i do zemí EU. Je možné 

potvrdit, že téměř veškerý použitý materiál je beze zbytku recyklovatelný, není zdraví 

škodlivý a je přátelský vůči životnímu prostředí.  

 

Akátové dřevo 

Jeho původ je z amerického kontinentu a u nás se velmi dobře vegetačně usadil.                 

Je však lesními hospodáři obecně považován za plevelný strom. U nás je vysazován                      

od 17. století. Akátové dřevo patří mezi polotvrdé dřeviny a vyznačuje se výjimečně vysokou 

přirozenou trvanlivostí, houževnatostí dřevní hmoty a odolností vůči povětrnostním vlivům            

či působení houbových chorob dřeva. Další z mnoha jeho předností je krásně pokřivené, 

žlutozelené dřevo, prosycené přírodními alkaloidy, které při sesychání nevytváří ostré, dlouhé 

třísky, které by mohly způsobit zranění (jako např. smrk). Jedná se o jednu z nejtvrdších 

dřevin rostoucích v Evropě. Díky tomu jsou výrobky z něj velice odolné vůči povětrnostním 

vlivům, škůdcům a také vandalismu. Zpracování je pro jeho přirozenou křivost a tvrdost 

velice náročné. 

 

Nerezová ocel 

Důležitou roli hrají i komponenty, které jsou v přímém kontaktu s uživateli. Patří mezi                

ně skluzavky, skluzné tyče, zábradlí řetězových mostků atd. Herní prvky mají tyto 

komponenty vyráběny z nerezové oceli. U jiných výrobců se setkáváme rovněž i s výrobky 

z plastů. 



 
 

20 

Sítě 

Nezanedbatelnou součástí prvků jsou lezecké sítě. Herní prvky jsou z důvodu 

maximální odolnosti vůči vandalismu vyráběny ze speciálních PAD lan s ocelovým jádrem. 

 

Dopadové plochy 

Významnou roli v bezpečnosti návštěvníků dětských hřišť hraje i použití vhodného 

dopadového materiálu. Dopadový materiál na dětská hřiště se liší dle maximální výšky 

možného pádu. Pro výšku pádu do 100 cm je postačující trávník. Pro výšku pádu nad 100 cm 

je možno zvolit buď sypký materiál, a to písek frakce 0,2–72 mm, nebo štěrkopísek „kačírek“ 

frakce 2–8 mm. Dále je možno použít kůru či dřevní třísky. Další variantou je použití 

syntetického materiálu – pryže nebo lité gumy. [4] 

 

4.3. Zhodnocení 

Materiály, které se používají při výrobě, jsou dle mého názoru bezpečné. Vyzdvihl 

bych hlavně používané akátové dřevo, které má oproti běžně používaných materiálům                    

tu výhodu, že se u jeho struktury nevyskytují třísky a tudíž nedochází k poranění uživatelů. 

Pro jejich bezpečnost a nezávadnost hovoří i mnoho testů od nezávislých zkušeben. Nátěry 

jsou prováděny z nejkvalitnějších syntetických barev nebo jsou použity přírodní olejové barvy 

na bázi čištěných rostlinných surovin, které jsou certifikované evropskými ekologickými 

osvědčeními. Dovážené díly mají posouzení o shodě. Pro dovážené díly je vyhotovena 

dokumentace v českém jazyce a také návody pro instalaci, opravy a údržbu jsou v češtině. 

Společnost zajišťuje v plné míře záruční i pozáruční servis. Nabízejí možnost smlouvy                 

na 5 letý servis včetně čtvrtletních (periodických) a ročních kontrol a servisů dle ČSN                 

EN 1176. Servis zajišťují vysoce kvalifikovaní pracovníci servisního oddělení. 

Závěrečnou částí cesty herního prvku z výrobní haly k dětskému uživateli je montáž. 

Provádí ji skupina odborně a technicky vyškolených pracovníků. Jejich kvalifikace je zárukou 

dodržení veškerých bezpečnostně technických ustanovení. Společnost poskytuje na produkty 

základní záruční dobu 10 let na hnilobu konstrukcí a nosných částí prvků, 5 let na nosné 

konstrukce a 2 roky na ostatní komponenty. Na životní prostředí je v dnešní době kladen 

obrovský důraz a v této společnosti tomu není jinak. Hlavní výrobní surovinou je akátové 

dřevo, které bylo z důvodu křivosti a nevhodnosti pro dřevařský průmysl dosud prioritně 

využíváno jako palivo. Přirozená křivost je vlastnost, která je naopak u materiálu pro výrobky 

vyzdvihována a umožňuje jeho využití nejen jako zdroje energie. Výrobky jsou ve velké míře 
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umisťovány do otevřených prostor, parků, zahrad atd. Proto je cílem budovat hřiště tak, aby 

nenarušovala ráz a charakter krajiny, ale naopak jej dotvářela.  

Celý proces výroby jednotlivých prvků je prováděn ručně, používají se vodou 

ředitelné barvy, šetrné k životnímu prostředí, a takřka veškeré odpady se druhotně využívají.  

I proto jsou držiteli certifikátu o ekologickém přístupu k životnímu prostředí ISO 14001             

a ČEZ Zelená energie. [4] 
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4.4. Úvod 

Další firmou, jež sem si vybral je firma B plus P. Firma byla založena koncem roku 

1998. Společnost začala nejprve spolupracovat s firmou Palis, pro niž zajišťovala prodej 

jejich výrobků, následnou montáž a také záruční a pozáruční servis. Firma Palis je společnost 

založená roku 1990 a zabývá se dřevovýrobou. Její sortiment se zaměřuje na dřevěné výrobky 

určené na zahrady (sedací soupravy, pergoly, palisády, ploty), dřevostavby (dřevěné domy, 

zahradní domky, sruby a altány) a dětská hřiště. Dětská hřiště jsou certifikovaná od CA 211, 

ITI TÜV Praha dle ČSN EN 1176 a 1177. [9] 

 

4.5. Materiály 

Domácí hřiště (obrázek č. 1) jsou určeny pro privátní použití, uzavřené soukromé 

prostranství hotelů, penzionů, atd. Sestavy z řady Palis Gym, Jungle Gym a Privat nejsou 

certifikované dle příslušných norem (ČSN EN 1176 a 1177), avšak splňují ČSN EN 71. Herní 

sestavy jsou určené pro privátní použití v soukromých zahradách. Sestavy jsou certifikované 

dle ČSN EN 71-8 - houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené 

pro domácí použití uvnitř i venku. Konstrukce je vyrobena z tlakově impregnovaného 

hoblovaného smrkového řeziva, veškeré ocelové části jsou zinkovány nebo opatřeny 

práškovou barvou. Tlakově jsou naimpregnovány přípravkem Wolmanit Cx. Jedná                     

se o ekologicky a zdravotně nezávadný přípravek. Sestavy a přípojné moduly se vzhledem          

k zvýšení bezpečnosti ukotví pomocí zemních kotev se zemí. 

 

Obrázek č. 1 Sestavené domácí hřiště Jungle Gym [10] 
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Ukázky použitých materiálů pro sestavu Jungle Gym 

 

   

Obrázek č. 2 Lepený profil [10]   Obrázek č. 3 Mimostředový profil  

 

Veřejná hřiště jsou určená pro obce, veřejná prostranství, školy, školky                              

a jesle. Sestavy Mini, Midi, sítě, kolotoče a pružinová houpadla odpovídají platné legislativě 

v České republice a jsou certifikovaná dle příslušných norem ČSN EN 1176 a 1177. 

 

Sestavy Mini (obrázek č. 4) 

Nosné konstrukce jsou tvořeny z vysoce kvalitních lepených (obrázek č. 2) nebo 

mimostředových (obrázek č. 3) materiálů. Nosné sloupy jsou z mimostředových hladce 

hoblovaných hranolů. Na výplně zábradlí jsou použity dřevěné příčkové nebo laminátové 

desky. 

 

Sestavy Midi (obrázek č. 5) 

Nosné konstrukce jsou tvořeny z vysoce kvalitních lepených nebo mimostředových 

materiálů. Nosné sloupy jsou z lepené frézované kulatiny. Na výplně zábradlí jsou použity 

dřevěné příčkové nebo laminátové desky. Sestavy Midi mají platný certifikát a tím splňují 

evropskou normu EN 1176 a 1177. 
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Ukázka sestav použitých na hřištích 

 

   

Obrázek č. 4 Sestava Mini [10]   Obrázek č. 5 Sestava Midi [10] 

 

Sítě (obrázky č. 6 a 7) se dají použít jako samostatný herní prvek nebo se nechá 

libovolně kombinovat s jakýmkoliv herním zařízením. Systém sítí odpovídá platné legislativě 

v České republice a je certifikovaný dle příslušných norem ČSN EN 1176 a 1177. 

Certifikované sítě GERRO, jež tato firma používá, jsou složeny z pevnostních ocelových lan  

opředených polyesterem, plastových spojek a hliníkových spon. Zakončení sítí může být 

okem a nebo šroubem.  

 

           

Obrázek č. 6 Ukázka sítí a jejich komponent [10] 
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Ukázka použití sítí v praxi 

 

 

Obrázek č. 7 Použití sítí v praxi [10] 

 

 

Skluzavky nabízejí jak necertifikované pro privátní použití (levnější), tak                     

i certifikované podle platných předpisů v ČR. 

 

Kolotoče a pružinová houpadla se dovážejí. Tato zařízení odpovídají platným 

předpisům v ČR a mají platný certifikát. 

 

Technické informace: 

Plasty jsou vyráběny z vysoce odolného polyethylénu HDPE 500 se strukturovaným 

povrchem. Polyethylén je hloubkově probarven, barva je vysoce trvanlivá, odolný vůči 

vlhkosti, nemění časem své vlastnosti, odolný vůči UV záření, neodlupuje se (podobně jako 

překližka). 

Pružiny PLAY-COM jsou vyráběny ze speciální pružinové oceli tažené za studena                   

na speciálních strojích. Po ohnutí jsou pískovány, upraveny fosfáty a barveny elektro              

- statickou metodou. Pružiny jsou zkoušeny zatěžovacím testem v institutu TÜV Vídeň, 

500.000 cykly bez poškození. Kvalita a odolnost je dána profilem oceli, vyřezáváním                  

na laseru, svařováním v ochranné atmosféře, žárovým zinkováním a barvením elektro                 

- statickou metodou. Všechny použité spony jsou z nerezové, zinkované oceli. Speciální 

samojistné matice nabízejí navíc ochranu proti krádeži. [10] 
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4.6. Zhodnocení 

Materiály, které se používají při výrobě, jsou v souladu s předpisy. Hoblované 

smrkové dřevo je tlakově naimpregnováno přípravkem Wolmanit Cx a také při výrobě 

používají barvy značky Tikkurila. Jedná se o ekologicky a zdravotně nezávadný přípravek. 

[10] Společnost zajišťuje u dětských hřišť i pravidelné roční kontroly v souladu s normami 

ČSN EN 1176 a 1177 a také záruční i pozáruční servis. [9] Pro dovážené díly je vyhotoveno 

posouzení o shodě a dále je součástí dokumentace v českém jazyce a také návody pro 

instalaci, opravy a údržbu jsou v češtině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

4.7. Úvod 

Třetí firmou, jež jsem hodnotil, byla firma „Saternus”. Působí na trhu dětských hřišť 

od roku 1993. Je zde zaměstnáno asi 100 lidí. Realizuje objednávky na celém území Polska             

a také některých států Evropské unie. Hlavním cílem je komplexní příprava dětských hřišť             

a proto také nabízejí projekční služby, vybavení zelených ploch, montáž a servis. Prioritou            

je v neposlední řadě také zachování standardů týkající se bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí.  

 

4.8. Materiály 

4.8.1. Technologie 

 

Dřevěné prvky  

Konstrukce zařízení jsou z lepených hranolů, natíraných ochrannými prostředky                

a dvojitě lakovaných. 

 

Desky HDPE 

V zařízeních jsou použity velmi odolné desky HDPE. Desky nevyžadují prakticky 

žádnou údržbu. Jsou odolné vůči chemikáliím, čistícím prostředkům, atmosférickým vlivům, 

poškrábaní, nárazům a mikroorganizmům. 

 

Ukotvení a kovové konstrukční prvky   

Zařízení jsou zasazena do betonu pozinkovanými ocelovými kotvami, díky tomu                 

je dřevo na 100 % chráněno proti vlivu vlhkosti ze země. Všechny řetězy a konstrukční prvky 

použité při výrobě jsou kalibrované a žárově pozinkované. 

 

Lana 

Používána jsou lana s kovovým jádrem, která jsou spojena ozdobnými prvky                       

s prověřenou odolností a ukončená hliníkovou lanovou očnicí. 

 

Kovové prvky úchytů a zabezpečení 

Kovové prvky úchytů, tyčí a zábradlí jsou vyrobeny z žárově pozinkované nerezové 

oceli a malované práškovými barvami pro lepší vzhled. Dřevo je zabezpečeno proti vlhkosti 

použitím ozdobných krytů z umělé hmoty s vysokou odolností. 
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4.8.2. Dopadová plocha 

Při výstavbě dětského hřiště je nesmírně významná příprava bezpečného povrchu                       

na místě, kde je provozováno zařízení hřiště. 

 

Asfaltové povrchy nebo betonová dlažba 

Jejich použití je výhodné všude, kde se provozují pohybové aktivity a kde jsou 

nezbytné rovné povrchy. Vhodné jako povrch pod vybavení pro stolní tenis, badminton nebo 

basketbal. 

 

Zemní zatravněná plocha 

Toto je nejtypičtější plocha pro dětská hřiště, na nichž je výška možného pádu                       

z hracích prvků do 1 m. Pokud je ovšem použito vybavení na takovém povrchu, musí                     

se počítat s tím, že intenzivní provoz způsobuje vyšlapání travnatého povrchu. Další důvod 

proč tento povrch může způsobovat problémy, je závislost jeho stavu na povětrnostních 

podmínkách. I několik hodin po dešti lze při chůzi po trávníku promočit obuv. V závislosti                

na provedení se jedná o měkký povrch, pokud však nechceme, aby se proměnil v udusaný 

mlat, vyžaduje velmi důslednou péči. 

 

Písečný povrch 

Použití písku na dětském hřišti je spojeno s bezpečím a týká se dění na hřišti. Důležitá 

je však kvalita písku. Musí být praný, nesmí obsahovat jílové a prachové částice, a musí být 

tříděný – velikost zrna 0,2 – 2 mm. Použití takového povrchu může způsobovat určité 

problémy, protože písek se často nekontrolovaným způsobem dostává do obuvi a oděvů                 

a roznáší se. Může být také znečišťován odpadky, které zahodí děti a zvířecími exkrementy, 

jelikož zvířata takové povrchy ráda využívají. 

 

Oblázkové povrchy 

Provádí se z praných, kulatých oblázků (štěrku), frakce 2-8 mm. Povrch s mocností 

vrstvy minimálně 20 cm může chránit před nebezpečnými důsledky pádů. Lze jej používat             

po celý rok, také za špatných povětrnostních podmínek. Obzvlášť se hodí pod hrací prvky 

určené ke šplhání, lezení, houpání a pod skluzavky. Nehodí se na místa určena k běhání                

a fotbalu. Předností tohoto povrchu je, že se „neroznese“ jako písek a při každém dešti se sám 

čistí. 
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Povrch z třísek (kůry) 

Příliš se nepoužívá. Povrch dobře chrání proti pádu, má stimulující vliv na hru, jelikož 

bývá vnímán jako lesní povrch půdy. Během deště však může způsobit znečištění oděvů                   

a v létě, když se používá otevřená obuv, může způsobit poškrábání nohou. 

 

Povrch z pryžových desek 

Tloušťka takového povrchu závisí na možné výšce pádu, před jehož důsledky je třeba 

chránit. Povrch může být litý jako jedna plocha, nebo skládaný z menších prvků. Zaručuje 

bezpečí při pádu kolmo na zem a chrání před zlomeninou spodiny lebeční. 

 

4.9. Zhodnocení 

Všechny navrhované a vyráběné prvky splňují bezpečnostní normy. Každý prvek                   

má bezpečnostní certifikát, tj. doklad, vydávaný na základě zkoušek, který potvrzuje plnou 

shodu s normami. Certifikát shody stručně popisuje rozsah, způsob provedení a výsledky 

zkoušek. Certifikát se vztahuje na jednotlivé prvky nebo osoby po určitou dobu. Díky tomu 

mohou být prodávány všem zájemcům ve všech státech Evropské unie. Na etapě projektování 

a montáže se používají bezpečnostní normy EN 1176. Pro údržbu a kontrolu se používá 

bezpečnostní norma EN 1176-7. 

Firma Saternus se již přes 16 let zabývá montáží hracích prvků. Zároveň pro tyto 

prvky připravuje povrchy. Výstavby provádějí odborně vyškolení pracovníci. Prvky jsou 

instalovány ve shodě s pokyny výrobce a návodem k montáži. Špatně provedená montáž 

může způsobovat mnohem rychlejší opotřebování prvků, ztrátu záruky a v neposlední řadě            

i úrazy. 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS - Služby záručního a pozáručního servisu jsou 

plně zajištěny a zaručují, že bude hřiště po dlouhou dobu v bezvadném technickém stavu,              

a tím poskytne svým uživatelům bezpečí a radost ze hry. 

POVINNÁ ÚDRŽBA - Firma poskytuje již 10 let záruční a pozáruční servis, díky 

němuž je ze strany provozovatele při minimálních nákladech splněna povinnost zajištění 

údržby. 

TECHNICKÉ PROHLÍDKY - NORMA EN-1176-7 - Určuje kontrolní postupy, 

četnost kontrol je závislá na provozu a zátěži objektu. Provádějí se následující kontroly: 

pravidelná kontrola prohlídkou, funkční kontrola a každoroční základní kontrola. 
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OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ KONTROLE - Technická kontrola zařízení je pokaždé 

ukončena vydáním Osvědčení o technické kontrole a případným vyhotovením seznamu 

prvků, které vyžadují další údržbu a opravu. Pokud nejsou zjištěná poškození, vydává firma 

pouze osvědčení opravňující k dalšímu provozování, což se rovná vystavení záruky                     

na zařízení a pojištění odpovědnosti po dobu následujících 12 měsíců. 

ROZSAH TECHNICKÉ KONTROLY  

Prohlídka konstrukčních součástí (trámů, kulatin a jejich případných deformací), 

prohlídka šroubů, prohlídka povrchu dřevěných součástí, prohlídka impregnace povrchu 

dřevěných součástí, prohlídka ocelových součástí, včetně stavu povrchu (zinkovaného nebo 

lakovaného), prohlídka kloubových spojení, řetízků sedadel, tloušťky článku řetězu, vydání 

osvědčení o technické kontrole (ve shodě s normou EN 1176-7), případně včetně seznamu 

prvků, které vyžadují další údržbu a opravu. [11] 
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5. Rozbory dle příčiny a zdroje úrazů dětí 

 

5.1. Nebezpečí a riziko 

 

Co je nebezpečí? 

Nebezpečí je všechno, co může způsobit škodu. Nebezpečí mohou postihnout osoby, 

majetek, procesy a způsobit úrazy anebo nemoci z povolání, ztráty výroby, poškození strojů 

atd. [8] 

Nebezpečí (Hazard) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo 

jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev - latentní vlastnost objektu. Jako 

objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce                 

a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo 

poškodit životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt se jí nemůže zbavit), 

projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). [7] 

 

Co je riziko? 

Pracovní riziko se vztahuje k pravděpodobnosti a závažnosti zranění nebo nemoci v důsledku 

vystavení se nebezpečí. [8] 

Riziko (Risk) - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. [7] 
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V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [7] Graf č. 1 ukazuje 

jednotlivá místa úrazů dětí v Olomouckém kraji. 

 

 

 

 

Graf č. 1 Místa úrazů dětí [5] 

 

 

5.2. Úvod do problematiky úrazovosti na dětských hřištích 

Získané zdravotnické informace mohou sloužit k identifikaci rizika, návrhu 

preventivního opatření a jako přesvědčivý argument pro místní správu. Úrazy obecně jsou 

považovány za největší zdravotnický problém dětského věku, protože hospitalizace a náklady 

na řešení následků dětského úrazu jsou vysoké. Existuje řada kvalitních preventivních 

programů, ale jejich použití je omezeno různorodostí rizikových faktorů a nutností 

specifického přístupu k jednotlivým druhům rizik a typům úrazů. Má-li být preventivní 
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program pro snížení úrazovosti úspěšný, musí být konstruován na podkladě znalosti lokální 

situace. Takový program je také přijímán lépe a stává se součástí lokální komunální správy. 

Základem je sběr dat o proběhlých úrazech, mechanismech, prostředí, závažnosti a druhu 

poranění i následcích. Tato data lze získat obvykle pouze prostřednictvím zdravotnických 

zařízení.  

Veřejná dětská hřiště, dětská hřiště při školních a předškolních zařízeních, při 

nákupních střediscích jsou považována za chráněná prostředí. I zde však vznikají úrazy dětí 

následkem špatného vybavení hřišť, nevhodné úpravy terénu a použitých povrchů, 

nepřítomnosti dozoru a nevhodného napojení na okolní komunikace. Četností a závažností 

úrazů představují dětská hřiště natolik rizikové prostředí, že preventivní snahy zde mají své 

opodstatnění.  

Hřiště by mělo být bezpečnější než jiná prostředí. Mělo by být zároveň tak atraktivní, 

aby si je dítě vybralo jako místo pro trávení svého volného času. Děti mají právo zažívat 

napínavou a stimulující hru bez zjevných i skrytých rizik.  

V roce 1999 došlo k zásadní změně, co se týče vybavení dětských hřišť, jejich 

kontroly, údržby a provozu. Od 1. ledna 1999 platí v ČR dvě evropské normy: ČSN EN 1176 

pro zařízení dětských hřišť a ČSN EN 1177 pro povrchy hřiště tlumící náraz. Tyto normy               

by měly přinést nejen ujasnění pravidel a odpovědností, ale i ulehčení možnosti výběru                     

a zřizování dětských hřišť. Hřiště, která v současné době v ČR vyrábějí různé firmy                       

či jednotlivci, často těmto normám neodpovídají. Jejich výhodou na rozdíl od zahraničních 

jsou zpravidla nižší náklady, nevýhodou nižší kvalita, malá trvanlivost, ale především 

naprostá ignorance zásad bezpečnosti. Různé sestavy z kovových trubek, jako např. 

všudypřítomné zeměkoule, jsou nejen přímo nebezpečné a esteticky nepřitažlivé, ale 

poskytují velice omezené spektrum dětských aktivit. 

 

5.3. Soubor a metodika 

Pilotní studie úrazů dětí na hřištích byla provedena ve dvou regionálních nemocnicích, 

v Havlíčkově Brodě a Litoměřicích, retrospektivně pro přelom roku 2000. Záznamní list 

úrazu dítěte na dětském hřišti byl konstruován tak, aby v minimálním čase umožnil 

zaznamenat údaje použitelné pro další zpracování. Osahuje základní údaje o hospitalizovaném 

dítěti, údaje o místě a mechanismu úrazu, stručnou deskripci úrazového děje, druhu úrazu             

a jeho závažnosti (podle zkráceného úrazového skóre AIS), diagnóze a následcích. Informace 

o poskytnuté zdravotní péči je doplněna údajem o úrazovém pojištění. Záznamní list byl 
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vyplněn ošetřujícím personálem bezprostředně. Průměrné náklady na jedno ošetření jsou 

vypočteny z celkových nákladů. 

 

5.4. Výsledky 

Celkem bylo hospitalizováno 89 případů dětí od 1 do 14 let s věkovým průměrem            

7,4 let s převahou chlapců 60,7 % a dívek 39,3 %. Grafy č. 2 a 3 demonstrují rozvrstvení 

závažnosti poranění a mechanismus vzniku úrazu. Následky po úraze byly pozorovány                 

ve 3,4 %.  

 

 

Graf č. 2 Závažnost poranění (podle AIS – Abbreviate Injury Scale) [6] 

 

 

 

Graf č. 3 Mechanismus vzniku úrazu [6] 
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Grafy č. 4 a 5 ukazují poranění části těla a vybavení hřiště spojená s úrazy. 

 

 

Graf č. 4 Poranění části těla [6] 

 

 

 

Graf č. 5 Vybavení hřiště spojená s úrazy [6] 
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Ze záznamních listů úrazů bylo možno získat i data týkající se ceny hospitalizace. 

Tyto údaje nebyly dostupné pro všechny úrazy, nevztahují se proto na celý soubor studie, ale 

pouze na jeho část (n = 54). Průměrná cena hospitalizace jednoho úrazu byla 6609 Kč. 

Podrobnější údaje obsahuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Výdaje na hospitalizaci [6] 

 

 

5.5. Shrnutí 

Hlavní příčinou úrazů na hřišti ve městech Havlíčkův Brod a Litoměřice je pád                

na tvrdou podložku, což se shoduje s údaji světové literatury. Proto nové normy požadují           

v místech dopadu použití materiálu tlumícího náraz. Hlavním záměrem prevence je zabránit 

těžkým úrazům hlavy, aniž by se zhoršila využitelnost hřiště pro hrací aktivity. 

Nejrizikovějším vybavením jsou prolézačky, houpačky a skluzavky. Vzhledem k celkovému 

počtu dětských úrazů je soubor ze dvou nemocnic a období tří let poměrně malý. Jde však              

o úrazy hospitalizované, dobře dokumentované a prokazatelně vzniklé na hřišti. U řady 

hospitalizovaných úrazů chybí potřebné údaje (především o místě a způsobu úrazu), a proto 

nemohly být do studie zařazeny. Systematický sběr údajů je pro preventivní snahy klíčový. 
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Odhaduje se, že na jednoho hospitalizovaného pacienta připadá asi 30 ambulantně ošetřených 

a drobná poranění se do statistik vůbec nedostanou. Statistika dětských úrazů na hřištích není 

v ČR k dispozici. 

 

Do studie bylo zařazeno 89 dětí ve věku 1–14 let (60 % tvořili chlapci). Následky         

po úraze mělo 3,4 % dětí. Z toho: 

 

• 44 % úrazů bylo klasifikováno jako lehké 

• 18 % jako střední 

• 35 % jako vážné 

• 3 % tvořily úrazy těžké 

 

• hlavním úrazovým mechanismem byl pád (78 %) 

 

• nejčastěji poraněnou částí těla byla hlava (38 %) 

• na druhém místě horní končetiny (34 %) 

• třetí v pořadí shodně trup a dolní končetiny (14 %) 

 

• nejnebezpečnějším vybavením jsou prolézačky (34 %) 

• dalším jsou houpačky (28 %) 

• a skluzavky (10 %) 

 

Sledovaný soubor pacientů je poměrně malý, obsahuje však jen úrazy hospitalizované, 

dobře zdokumentované a zaručeně vzniklé na hřišti. Závažnost úrazů dokazuje důležitost 

prosazování evropských norem ČSN EN 1176 a 1177. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

6. Vyhodnocení rizik a návrhy na organizační a 

technická opatření 
 

Pro detailnější vyhodnocení byly vybrány následující typy zábavní dětské 

techniky: 

 

Skluzavka Šupinka (obrázek č. 8) 

 

Obrázek č. 8 Dynamický herní prvek – skluzavka [4] 
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Na skluzavce hrozí tato rizika: 

 

1. Zachycení (např. rozepnutou bundou, případně kapucí na oblečení (pláštěnka 

apod.) o vyčnívající konec skluzavky na nástupní ploše. 

 

Návrh: 

Okraje podél klouzačky na nástupní straně vyrobit tak, aby vznikla oblá hrana, která 

bude prodloužena na vstupní plošinu. 

 

2. Možnost zachycení hranou sloupku skluzavky na nástupní ploše rozepnutým 

oděvem, případně kapucí oděvu. 

 

Návrh: 

Patky vstupní plošiny by měly být menší, než úroveň klouzačky, aby nedošlo 

k zachycení. 

 

3. Nevhodné ukončení podélných zábran skluzavky na jejím konci, kdy může dojít             

k poškození rukou o hrany. 

 

Návrh: 

Zakulatit konce hran přídavným skoseným, případně zakulaceným tvarem dřeva, který 

je zapuštěný do konstrukce (např. začepován a hladce opracován), případně použít jiný 

vhodný materiál. 

 

4. Nevhodný terén v okolí skluzavky. 

 

Návrh: 

Zvolit odpovídající typ dopadové plochy, např. písek, jemné oblázky, případně 

mulčovací kůru. 

 

5. Nedostatečná dopadová plocha. 

 

Návrh: 

Zvolit odpovídající typ dopadové plochy, např. písek nebo mulčovací kůru. 
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Trojhrazda (obrázek č. 9) 

 

Obrázek č. 9 Herní doplněk – trojhrazda [4] 
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Na trojhrazd ě hrozí tato rizika: 

 

1. Zachycení volných částí oděvu a kapuce. 

 

Návrh: 

Snížení výšky kůlů dle ČSN 1176-1, kdy je povolena výška vyčnívajících částí                

na max. 25 mm a případně zakulatit tvar kůlu. 

 

2. Nedostatečná dopadová plocha. 

 

Návrh: 

Zvolit odpovídající typ dopadové plochy, např. písek nebo mulčovací kůru. 

 

3. Nahromadění vody a postupné narušování celistvosti konstrukce. 

 

Návrh: 

Zvolit technická opatření např. místa pro odtok vody, sklon konstrukce, vyloučit 

možná místa zatékání. Navést písek, piliny, nebo jiný materiál, který saje nebo propouští 

vodu. V případě, že to není možné, omezit životnost výrobku nebo zlepšit nátěry. 
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Prolézačka Supí hnízdo (obrázek č. 10) 

 

Obrázek č. 10 Prolézačka [4] 

 

 

Na prolézačce hrozí tato rizika: 

 

1. Zachycení volných částí oděvu o kůly ve vrchní části konstrukce. 

 

Návrh: 

Snížit vyčnívající nosné části konstrukce na přípustnou mez max. 25 mm. 
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2. Připevnění příčlí žebříku na štěřiny pouze hřebíky, kde by mohlo dojít k snadnému 

utržení příčle a ke zranění těla vyčnívajícími hřebíky. 

 

Návrh: 

Zapuštění příčlí do štěřin žebříku tak, aby se zvýšila pevnost žebříku. 

 

3. Nebezpečné otvory na lezecké stěně, kde vzniká možnost uvíznutí končetiny. 

 

Návrh: 

Podložit otvory materiálem, aby nedošlo k propadnutí nohy, případně nahradit 

nebezpečné otvory prvky bezpečnějšími, např. lezeckými kameny a úchytkami, které jsou 

montovány na lezecké stěny. 

 

4. Riziko: 

Nedostatečná dopadová plocha. 

 

Návrh: 

Zvolit odpovídající typ dopadové plochy, např. písek, mulčovací kůra. 
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Skluzavka Rawil (obrázek č. 11) 

   

 

Obrázek č. 11 Skluzavka a její použití v praxi [10] 

 

 

Na skluzavce hrozí tato rizika: 

 

1. Tvorba dřevních třísek během používání, které mohou způsobit poranění končetin          

a jiných částí těla dětí. 

 

Návrh: 

Volit vhodný typ materiálů, který nevytváří třísky, případně možnost volit jiný typ 

materiálu v místech, kde dochází ke styku uživatele se dřevem. 

 

2. Degradace materiálu vlivem mikroklimatických vlivů a ultrafialového záření. 

 

Návrh: 

Zlepšit kvalitu navrhovaného materiálu, popř. zvolit vhodné nátěrové hmoty. 
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Pružinová houpačka (obrázek č. 12) 

 

   

 

Obrázek č. 12 Pružinová houpačka a její využití v praxi [10] 

 

 

Na houpačce hrozí tato rizika: 

 

1. Tvorba dřevních třísek během užívání. 

 

Návrh: 

Věnovat dostatečnou pozornost dřevu při jeho zpracování. V úvahu také připadá 

možnost volit vhodné nátěry v místech, kde dochází ke styku uživatelem se dřevem. 

 

2. Degradace materiálu vlivem mikroklimatických vlivů a ultrafialového záření. 

     

Návrh: 

Provádět kontroly pružiny, zda nedošlo k vychýlení příp. poškození pružiny vlivem 

stárnutí materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

Kolotoč FS 409 (obrázek č. 13) 

 

    

 

Obrázek č. 13 Kolotoč a jeho využití v praxi [10] 

 

 

Na kolotoči hrozí tato rizika: 

 

1. Zakopnutí o vyvýšenou nástupní plochu na kolotoč, případně končetina se může 

dostat do mezery pod kolotoč. 

 

Návrh: 

Zvolit proti vsunutí nohy pod kolotoč – např. vhodný pryžový kruh (gumový příp. jiný 

materiál), připevněný na spodní stranu kolotoče. 

 

2. Vypadnutí z kolotoče při rotaci. 

 

Návrh: 

Omezit rychlost kolotoče. 

 

3. U malých dětí hrozí při roztočení úder do hlavy a jiných částí těla o vrchní část 

zábrany. 

 

Návrh: 

Vrchní část opěradla obalit pružným, měkkým materiálem (guma, pěna). 
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Souprava Apollo (obrázek č. 14) 

 

Obrázek č. 14 Herní souprava se skluzavkou [11] 

 

 

Na soupravě hrozí tato rizika: 

 

1. Zachycení volných částí oděvu o sloupky konstrukce. 

 

Návrh: 

Snížení výšky sloupků na přípustnou normovou hodnotu, tj. max. 25 mm. 

 

2. Na výstupním žebříku chybí madlo, takže vystupující dítě se nemá čeho přichytit,          

i když vystupuje do výšky nad 1,5 m a příčle jsou od sebe vzdáleny cca 40 cm. 

 

Návrh: 

Žebřík by měl být opatřen madlem, vzdálenost příčlí zmenšit na normovou hodnotu. 
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Houpačka (obrázek č. 15) 

 

 

 

Obrázek č. 15 Houpačka s ocelovým trámem [11] 

 

 

Na houpačce hrozí tato rizika: 

 

1. Hrozí dopad na tvrdou podložku případně terén. 

 

Návrh: 

Zmenšit náraz dopadu pružnou podložkou (např. pneumatikou), která bude uložena           

v zemi nebo připevnit na spodní části ramene houpačky materiál z pryže nebo gumy, 

případně upravit terén návozem písku nebo mulčovací kůrou. 
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Horizontální žebřík (obrázek č. 16) 

    

 

Obrázek č. 16 Horizontální žebřík [11] 

 

 

Na žebříku hrozí tato rizika: 

 

1. Při našlápnutí na tyč může dojít ke sklouznutí a poranění různých částí těla zejména 

hlavy a končetin. 

 

Návrh: 

Odstranit první i druhou tyč ve spodní části konstrukce. Připomíná konstrukce typu             

– prolézačky a zeměkoule, na kterých bylo zaznamenáno spousta zranění. Na boční části 

nosníku vytvořit nástupní plošku (výklenek), vmáčklou do konstrukce, aby se dítě mohlo 

dostat na horní úroveň horizontálního žebříku. 
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Organizační opatření: 

Pravidelně kontrolovat kvalitu a funkčnost zařízení osobou, která vlastní certifikát 

vydaný např. hospodářskou komorou, kde budou stanoveny požadavky na vzdělání, praxi             

a znalosti této osoby. Měly by být prokázány testem, případně ústně. Certifikát by měl být 

prodlužován pravidelně každých pět let a vydáván za stejných podmínek. 

Praxe je taková, že tyto kontroly provádějí zaměstnanci výrobců, kteří hodnotí tato 

zařízení podle svých kritérií. Mělo by se jednat o osoby nezávislé, nezaujaté. 
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7. Závěr  
V dnešní době je na bezpečnost a ochranu zdraví, týkající se dětských herních zařízení 

a na dodržování bezpečnostních předpisů, s tím spojených, upřena mnohem větší pozornost           

a také je kladen důraz na jejich dodržování. Tímto směrem by se měla ubírat snaha výrobců          

o vyloučení nebo alespoň snížení na maximální možnou úroveň těchto rizik. Rodičům               

by hřiště mělo poskytovat jistotu, že se jejich děti pohybují v bezpečném prostředí. [6] Pro 

tento správný trend hovoří i vydání norem, platných v celé EU - ČSN EN 1176 a 1177, které 

slouží firmám pro lepší orientaci v dané problematice. Podle vybraného vzorku dětských 

zábavných zařízení renomovaných výrobců, kteří tyto uvádějí na trh v České republice, jsem 

zhodnotil rizika, která se na těchto výrobcích vyskytují. Rovněž v této diplomové práci byla 

navržena technická a organizační opatření, kterými by se daly  zjištěné nedostatky odstranit. 

Jako vzorek jsem si vybral tři firmy, působící na českém trhu a zabývající se výrobou                    

a distribucí dětských technických zařízení. U jednotlivých firem jsem si vždy vybral riziková 

zařízení (dle statistiky dětských úrazů) a ty jsem poté zhodnotil, co do bezpečnosti pro 

uživatele. viz. graf č. 5. 

Stát, ale především rodiče mají zájem o to, aby jejich děti přicházely domů šťastné         

a spokojené. K tomu přispívají právě výrobci zábavných dětských zařízení, kteří připravují 

dětem kulturní a sportovní vyžití ve zdravém prostředí a s bezpečnou zábavnou technikou, 

která nezpůsobí dítěti úraz, ani následky na celý život, ale pomůže mu správně se vyvíjet jak 

po stránce fyzické, tak i psychické. 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN – česká státní norma 

EN – evropská norma 

ISO – mezinárodní norma 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR – Česká republika 

FEPI – evropská federace výrobců dětských hřišť 

EU – evropská unie 

PAD - polyamid 

ČEZ – český energetický závod 

ITI – institut technické inspekce 

CA – certifikační list 

UV – ultrafialové záření 

HDPE – vysoce hustý polyethylen 

AIS – zkrácená stupnice poranění 
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