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ANOTACE 

 

Richterová, J. Návrh metodiky pro bezpečný provoz zábavných dětských zařízení. Ostrava: 

VŠB-TU, 2010. Diplomová práce, vedoucí: Ing. Lenka Kissiková. 

 

Klíčová slova: dětské hřiště, zařízení dětského hřiště (playground equipment), úrazy dětí, 

kontroly, provozovatel. 

 

Technický stav herních prvkŧ na dětských hřištích je často nevyhovující. 

Provozovatelé neznají nebo nechtějí znát své povinnosti. Zařízení dětských hřišť spadá pod 

stanovené výrobky dle nařízení vlády č. 329/2002 Sb., je nutná certifikace. Cílem této 

práce je navrhnout metodiku pro bezpečný provoz zábavných dětských zařízení na hřištích 

a zábavných parcích, uvést základní poţadavky právních předpisŧ a norem. Popsat 

současný stav vybraných dětských hřišť. Součástí práce je i statistika úrazŧ na dětských 

hřištích. Výsledky diplomové práce poskytnou provozovateli přehled v řešené 

problematice. 

 

ANNOTATION 

 

Richterová, J. Methodology recommendations for safe operation of children equipment 

on playgrounds and in amusement parks. Ostrava: VŠB-TU, 2010. Graduation thesis, 

head: Ing. Lenka Kissiková. 

 

Keywords: playground, playground equipment, child injuries, inspections, operator. 

 

  Technical conditions of game elements on playgrounds are often unsatisfactory. 

The operators do not know or do not want to know their duties. Playground equipment falls 

within the specified products according to the Government Decree No. 329/2002 Coll., the 

certification is necessary. The aim of this paper is to suggest a methodology for safe 

operation of amusing equipment on playgrounds and amusement parks, to point out the 

basic requirements of legal regulations and norms, to describe the present condition of 

selected playgrounds. The paper also includes playground injury statistics. The dissertation 

results will provide the operators with an overview of the issues. 
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1 ÚVOD 

 

V rámci správného psychického i fyzického vývoje dětí je dŧleţité podporovat jejich 

zájem o hru. Právo dětí na hru je součástí Úmluvy o právech dítěte vydané OSN a podepsanou 

více neţ 190 zeměmi. V České republice je přijata a zveřejněna ve Sbírce zákonŧ pod číslem 

104/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ.  

 

Oblíbeným místem dětských aktivit jsou hřiště, děti se zde zdrţují buď v doprovodu 

rodičŧ či za dozoru pedagogických pracovníkŧ v rámci předškolní či školní docházky, 

v pozdějším věku je navštěvují sami. Během hry mŧţe snadno dojít k úrazu. Velmi často je 

příčinou úrazu špatný technický stav herních zařízení.  

 

Vybavení dětských hřišť patří mezi výrobky, které musí být výrobcem certifikovány. 

Výrobce či dovozce o certifikaci ţádá u autorizované osoby a bez tohoto certifikátu nesmí 

výrobky uvést na trh. Budoucí provozovatel hřiště tak má záruku, ţe daný herní prvek splňuje 

podmínky bezpečnosti. Dětská zařízení jsou zkoušena dle norem řady ČSN EN 1176. Mnoho 

nových hřišť je budováno v souladu s poţadavky příslušných norem, stále se však najdou 

provozovatelé, kteří se o stav hřišť nezajímají a děti jsou díky jejich nedbalosti vystaveny 

nebezpečí vzniku úrazu.  

 

Cílem této práce je navrhnout metodiku pro bezpečný provoz zábavných dětských 

zařízení na hřištích a v zábavných parcích. Uvést základní pravidla pro provozovatele týkající 

se údrţby a bezpečného provozu, případně oprav a revizí. Zjistit a popsat současný stav 

zábavných dětských zařízení, především kolotočŧ, houpaček, prolézaček, skluzavek, 

horolezeckých stěn aj. Dále uvést statistické údaje zranění, která se na hřištích přihodila. 
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2 STATISTIKA DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 

 

Úrazy mají v České republice ročně na svědomí smrt 300 dětí a přibliţně 3000 trvale 

postiţených dětí. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, ţe investovat do prevence dětských úrazŧ 

se vyplácí. Mezi země s nejmenší úrazovostí patří Švédsko, od roku 1954, kdy byly 

preventivní programy odstartovány, se podařilo sníţit křivku smrtelných úrazŧ o 90% u dětí 

do 15-ti let. 

 

Bezpečnost dětí a prevence před úrazy je prioritou mnoha státních orgánŧ a institucí. 

Existuje Národní akční plán prevence dětských úrazŧ vydaný Ministerstvem zdravotnictví, 

dále se o úrazy na školních hřištích zajímá Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Pravidelné kontroly v této oblasti provádí Česká školní inspekce. Je tedy k dispozici několik 

statistik.  

 

 

2.1 Úrazovost dle České školní inspekce 

Dle Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2007/2008 bylo na inspekci 

doručeno celkem 33 488 záznamŧ o úrazech. Oproti předcházejícímu školnímu roku jde o 

nárŧst o 7,5%. Index úrazovosti (počet úrazŧ na 100 ţákŧ) má hodnotu 1,93. Nejvyšší 

úrazovost je jiţ po několik let v Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Nejrizikovějším dnem 

je úterý. Nejvíce úrazŧ se stane mezi 10. – 12. hodinou. Téměř 50% úrazŧ se stane v hodinách 

tělesné výchovy. Nejčastěji poraněnou částí těla jsou končetiny. Nekázeň a nešťastná náhoda 

– to jsou nejčastěji uváděné příčiny úrazu. [3] 

Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci všech úrazŧ dětí, ţákŧ a studentŧ, 

k nimţ došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských sluţeb. Záznamy o úrazu od roku 2005 shromaţďuje, statisticky zpracovává a 

prŧběţně analyzuje Česká školní inspekce. [3]  

 

Nejvíce úrazŧ se stává ve věkové skupině 13 aţ 16 let, naopak děti do 6-ti let se na 

úrazovosti podílejí nejméně. V mateřských školách dochází mnohem častěji k úrazŧm hlavy. 

[3] 
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2.2 Studie úrazovosti na dětských hřištích 

V letech 1999-2001 byla provedena studie úrazovosti na dětských hřištích. Tato studie 

byla provedena pracovníky Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hodnotily se úrazy hospitalizovaných dětí 

v nemocnici v Havlíčkově Brodě a Litoměřicích na základě záznamového listu, který 

obsahoval základní údaje o dítěti a podrobný popis úrazu. Do studie bylo zařazeno 89 dětí ve 

věku 1–14 let, 60 % tvořili chlapci. Čtyřicet čtyři procent úrazŧ bylo klasifikováno jako lehké, 

18 % jako střední, 35 % jako váţné a 3 % tvořily úrazy těţké, grafické znázornění je na 

obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Závaţnost poranění 

 

Následky po úraze mělo 3,4 % dětí. Hlavním úrazovým mechanismem byl pád (78 %), 

další mechanismy jsou patrné z obrázku č. 2.  
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Obrázek č. 2: Mechanismus vzniku úrazu 

 

Nejčastěji poraněnou částí těla byla hlava (38 %), na druhém místě horní končetiny 

(34 %) a třetí v pořadí shodně trup a dolní končetiny (14 %), přehledně zobrazeno na obrázku 

č. 3.  

 

 

Obrázek č. 3: Diagnóza úrazu 

 

Jak je vidět na obrázku č. 4, nejnebezpečnějším vybavením jsou v našich podmínkách 

prolézačky (34 %), houpačky (28 %) a skluzavky (10 %).  
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Obrázek č. 4: Vybavení hřiště, na kterém se úraz stal 

 

Zranění zpŧsobená na prolézačkách, houpačkách, kolotočích a skluzavkách tvoří aţ 

82% všech úrazŧ. 

 

Prŧměrná cena jedné hospitalizace byla 6609 Kč. 

 

Odhaduje se, ţe na jednoho hospitalizovaného pacienta připadá 30 ambulantních 

ošetření a drobná poranění se do statistik vŧbec nedostanou. Celková statistika dětských úrazŧ 

na hřištích není v ČR k dispozici, tato studie představuje pouze malý zlomek případŧ. [22, 18] 

Pád z prolézačky na tvrdý povrch malt, udupanou hlínu, betonový základ, který 

vyčnívá na povrch, je nejčastější příčinou úrazu. Dále kolize s pevnými částmi vybavení, 

zvláště při nedostatečném odstupu, špatnému rozvrţení hřiště, kde prostor pro míčové hry a 

volný pohyb bezprostředně souvisí s hracími prvky, ale také kolize dětí navzájem ve 

stísněných podmínkách. Staré typy prolézaček jsou nebezpečné především proto, ţe mají 

špatný podklad nebo jsou nestabilní. Častou příčinou pádu bývají také boty obalené sněhem 

nebo pískem. Významnou roli při úrazech však také hraje únava dítěte. [22] 

U houpaček je pád většinou zaviněn ztrátou kontaktu ruky s řetězem nebo provazem. 

Často jsou vidět také kolize, které bývají zpŧsobeny malými odstupy hracích prvkŧ či jejich 

nevyhovujícími rozměry. Dítě na houpačce se srazí např. s přihlíţejícím dítětem nebo 

konstrukcí houpačky. [22] 
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Skluzavky sice většinou končí v pískovištích, které tlumí náraz, ale i tak na nich 

dochází k úrazŧm. Zranění vznikají hlavně pádem pod vlastní konstrukci skluzavky, a to 

z plošiny, ţebříku nebo přepadnutím při jízdě po skluzavce. Častým úrazem bývá hlavně úder 

hlavy o okraj skluzavky, ke kterému dochází při prudkém zabrzdění gumovou obuví či bosou 

nohou. [22] 

Kolotoče bývají příčinou pádu dozadu na hlavu a záda a stávají se na nich i úrazy při 

zachycení části těla nebo oděvu. [22] 

 

Součástí studie byl i prŧzkum technického stavu dětských hřišť. Na základě tohoto 

prŧzkumu bylo zjištěno, ţe z 211 kontrolovaných hřišť má 75 % nebezpečný podkladový 

povrch a 84 % z nich má nebezpečné vybavení. Úrazem bývají ohroţeny hlavně děti ve věku 

5 aţ 9 let. Mladší děti mívají obvykle doprovod dospělého, který častěji úrazu zabrání. [22] 

 

 

2.3 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

Národní akční plán prevence dětských úrazŧ byl vypracován Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky a předloţen ke schválení vládě. [16] 

V České republice je mnoho aktivit zabývajících se problematikou prevence dětských 

úrazŧ. Vzhledem ke skutečnosti, ţe tyto aktivity dosud nebyly náleţitě koordinované a nebyly 

řešeny systémově, jejich efektivita nebyla dostatečná. Výsledky zahraničních zkušeností však 

jednoznačně potvrzují, ţe koordinovaná a dŧsledná prevence dětských úrazŧ má pozitivní vliv na 

sníţení dětské úrazovosti. [16] 

Vzhledem k závaţnosti situace v problematice dětských úrazŧ a na základě doporučení 

Republikového výboru pro prevenci kriminality byla na Ministerstvu zdravotnictví v roce 2005 

ustavena Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazŧ. [16] 

Cílem této Meziresortní pracovní skupiny je zajištění systémového řešení prevence 

úmyslných i neúmyslných úrazŧ u dětí 0-18 let v České republice, urychlené sníţení této 

úrazovosti a vytvoření Národního akčního plánu prevence dětských úrazŧ na léta 2007-2017 (dále 

jen Národní akční plán). [16] 

Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazŧ na Ministerstvu 

zdravotnictví a vytvoření Národního akčního plánu je velmi kladně hodnoceno orgány WHO a 

EU. [16] 

Cílem Národního akčního plánu prevence dětských úrazŧ na léta 2007-2017 je maximální 

sníţení dětské úmrtnosti v České republice v dŧsledku úrazŧ a zastavení nárŧstu a sníţení četnosti 
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dětských úrazŧ, zejména úrazŧ závaţných a s trvalými následky (počet úmrtí dětí do 14 let 

následkem úrazu v EU je zobrazen na obrázku č. 5). [16] 

 

 

Obrázek č. 5: Úmrtnost dětí na úrazy v EU 

 

Jednou z priorit Národního akčního plánu prevence dětských úrazŧ je zaloţení Národního 

registru dětských úrazŧ. Do tohoto systému by byly zaznamenávány všechny dětské úrazy a 

následně by mohla vzniknout ucelená statistika dětských úrazŧ. Pilotní projekt je realizován 

Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice v Brně během roku 2008. Předpokladem je, ţe od 

roku 2010 budou do tohoto registru zaznamenávána data všech hospitalizovaných pacientŧ a od 

roku 2011 i ambulantně ošetřených. Jsou známa první data z roku 2008 a lze odhadovat, ţe 

Národní registr dětských úrazŧ bude plnit svou funkci.  Registr umoţňuje komplexní sběr dat a 

jejich analýzu. Výstupy budou slouţit jako podklady pro preventivní opatření, dále bude moţné 
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posoudit kvalitu péče jednotlivých pracovišť. Odhalí se nejčastější místa úrazu, místa s nejhorší 

dostupností Zdravotnické záchranné sluţby, pouţívání ochranných pomŧcek při vzniku úrazu a 

jejich vliv na závaţnost úrazu (cyklistické helmy, pásy v autech, dětské autosedačky, plovací 

vesty), efekt preventivních programŧ v jednotlivých regionech ve vztahu k počtu úrazŧ. [16]
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI DĚTSKÝCH 

HŘIŠŤ 

 

3.1 Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Veškeré zařízení dětských hřišť spadá mezi stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŧ. V zákoně je uveden 

zpŧsob stanovování technických poţadavkŧ na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 

ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní prostředí. Dále jsou zde uvedena 

práva a povinnosti osob, které takové zařízení uvádějí na trh nebo distribuují, a práva a 

povinnosti autorizovaných osob. [23] 

 

 

3.2 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 329/2002 

Sb. 

V tomto nařízení vlády jsou uvedeny výrobky stanovené k posuzování shody. Jsou to 

výrobky uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto nařízení. Zařízení dětských hřišť jsou 

uvedena v poloţce č. 7, přílohy č. 2 nařízení vlády č. 329/2002 Sb. [17] 

 

 

3.3 Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Kromě poţadavkŧ na bezpečnost musí dětské hřiště splňovat i hygienické poţadavky. 

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

předpisŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, je v paragrafu 13 stanoveno, ţe provozovatel venkovní 

hrací plochy je povinen zajistit, aby písek uţívaný ke hrám dětí nebyl mikrobiálně, chemicky a 

parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené zvláštním předpisem (vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění 

pozdějších předpisŧ). [24] 
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3.4 ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 

Za provoz starších dětských zařízení odpovídá vţdy jejich provozovatel. Ale od 

1.12.2002 se zařízení dětských hřišť povaţuje za stanovený výrobek a výrobce musí provést 

posouzení shody dle platných norem. Pro dětská hřiště to jsou normy řady ČSN EN 1176 

Zařízení a povrch dětského hřiště a norma ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – 

Bezpečnostní poţadavky a zkušební metody. 

Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a 

sluţby tak, aby vyhovovaly danému účelu. 

 

 

3.4.1 ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště- Všeobecné 

bezpečnostní poţadavky a zkušební metody 

Tato norma stanoví všeobecné bezpečnostní poţadavky na zařízení a povrchy 

dětských hřišť s tím, ţe další specifické bezpečnostní poţadavky na jednotlivá zařízení jsou 

uvedeny v následujících částech normy. Vztahuje se na zařízení dětských hřišť určených 

pro individuální a kolektivní uţívání dětmi. Nevztahuje se na tzv. hřiště plná dobrodruţství 

(hřiště ohrazená plotem, zabezpečená a provozovaná s dostatkem zaměstnancŧv souladu s 

obecně přijatými zásadami, které povzbuzují rozvoj dětí a často pouţívají vlastnoručně 

postavené nářadí). [4, 14] 

 

Zařízením dětského hřiště se rozumí zařízení a konstrukce včetně součástí a 

konstrukčních prvkŧ, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať 

uţ samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních dŧvodŧ ke 

hraní, jeţ se mohou kdykoliv změnit. [4, 14] 

 

Norma obsahuje definice pojmŧ, bezpečnostní poţadavky na materiály, 

bezpečnostní poţadavky na konstrukci a výrobu, poţadavky na zkušební metody a 

protokoly o zkouškách, stanoví rozsah informací dodávaných výrobcem či dodavatelem a 

značení. [4, 14] 

 

Poţadavky na materiály: 

- musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně  

- povrchová úprava materiálu nesmí být nebezpečná z dŧvodu toxicity 
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- nesmí být pouţity materiály zpŧsobující vznícení povrchu  

- části z řeziva musí být navrţeny tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat  

- kovové části musí být odolné povětrnostním vlivŧm     

- musí být splněny poţadavky na plasty vyztuţené sklem  

- syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření  

- nesmí být pouţity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují např. 

azbest, olovo, formaldehyd, dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované 

bifenyly (PCB). [1, 4] 

 

Z hlediska konstrukčního jsou za nepřípustná konstrukční řešení povaţována 

zvláště taková řešení, která umoţňují vznik míst stlačení, tj. míst, kde se mohou části 

zařízení pohybovat vzájemně proti sobě nebo proti pevné ploše tak, ţe osoby nebo části 

jejich těla mohou být přimáčknuty, míst střihu, tj. míst, kde mŧţe část zařízení při pohybu 

míjet pevnou či jinou pohyblivou část nebo pevnou plochu tak, ţe osoby nebo části jejich 

těla mohou být ustřiţeny a míst zachycení, ať jiţ celého těla, jeho jednotlivých částí, nebo 

oblečení – v tomto případě norma stanoví pro jednotlivé otvory přesné poţadavky na 

rozměry i tvar. Musí být dodrţeny povolené výšky volného pádu, maximální výška 

volného pádu nesmí být vyšší neţ 3 m. V normě jsou uvedeny také poţadavky na prostor 

pádu a dopadové plochy. Na dopadové ploše nesmí být předměty s ostrými hranami nebo 

výčnělky. Dopadová plocha pod zařízením s výškou volného pádu nad 60 cm musí být 

pokryta povrchem tlumícím dopad. [4, 14] 

Rozměry a stupeň obtíţnosti zařízení musí zohledňovat předpokládaný věk 

uţivatelŧ. Zařízení musí být navrţeno tak, aby riziko při hře bylo pro dítě zřejmé a bylo 

schopno jej předvídat. [4, 14] 

 

Výrobce/dodavatel musí poskytnout k zařízením návod k instalaci, výkresy a 

schémata nezbytná k údrţbě, kontrole a ověření správné funkce, případně k opravě 

zařízení. Pokyny musí stanovit četnost kontrol nebo údrţby zařízení nebo jeho součástí. [4, 

14] 

Co se týká značení, zařízení musí být čitelně a trvale označeno alespoň: 

- jménem a adresou výrobce nebo autorizovaného zástupce,  

- označením zařízení a roku výroby,  

- značkou základní úrovně,  

- číslem a datem této evropské normy. [4, 14] 
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3.4.2 ČSN EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro 

houpačky 

Tato norma specifikuje doplňkové poţadavky bezpečnosti houpaček určených k 

trvalé instalaci a uţívání dětmi. Za houpačku se povaţuje mobilní zařízení, u kterého je 

hmotnost uţivatele nesena čepem nebo kloubovým spojem. [5, 14] 

 

Základní bezpečnostní poţadavky: 

- minimální volný prostor nad zemí v klidové poloze musí být 35 cm (pro sedadla 

z pneumatik musí být minimální volný prostor nad povrchem hřiště 40 cm), 

- pokud jsou houpačky oplocené, vchody mají být v rozích ohrazení tak, aby to odradilo 

děti od čekání nebo přístupu k pohybujícím se houpačkám zezadu, 

- vchody mají být navrţeny tak, aby zpomalily vstup dětí při příchodu, 

- oplocení by mělo být umístěno nejméně 1,5 m od sedadla houpačky. [5, 14] 

 

 

3.4.3 ČSN EN 1176-3 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro 

skluzavky 

Tato norma specifikuje další bezpečnostní poţadavky na skluzavky určené pro 

trvalou instalaci pro děti. Nevztahuje se na vodní skluzavky, na dráhy pro uţivatele 

kolečkových bruslí ani na instalaci skluzavek, které vyţadují pouţití pomocných zařízení, 

jako jsou např. matrace nebo sáňky. Netýká se nakloněných rovin opatřených zábradlím. 

Za skluzavku je povaţována konstrukce s nakloněným povrchem nebo více nakloněnými 

povrchy, na kterých se uţivatel klouţe. [6, 14] 

 

Konstrukce skluzavky musí splňovat poţadavky této normy pro startovní úsek, 

kluznou část i dojezdovou část. Povrch skluzavky a okolní příslušenství musí být 

provedeno tak, aby nedocházelo k rizikŧm zachycení oděvu. Nárazová plocha pak musí 

odpovídat konkrétním poţadavkŧm normy pro jednotlivé typy skluzavek. [6, 14] 
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Základní bezpečnostní poţadavky: 

- pokud je výška pádu vyšší neţ 1 m, musí být přístup opatřen drţadlem, 

- startovní úsek musí být dlouhý nejméně 35 cm, 

- úhel sklonu kluzné části vzhledem k vodorovné rovině nesmí být větší neţ 60° a nesmí 

přesáhnout v prŧměru 40°, 

- tunelové skluzavky musí mít vnitřní výšku a šířku nejméně 75 cm. [6, 14] 

 

 

3.4.4 ČSN EN 1176-4 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro lanové 

dráhy 

Tato norma specifikuje bezpečnostní doplňkové poţadavky spojené s pevnými 

lanovkami pro děti. Za lanovku se povaţuje zařízení dětského hřiště, na kterém se děti 

pohybují na laně uţitím gravitační síly. [7, 14] 

 

Základní bezpečnostní poţadavky: 

- nosná konstrukce a body upevnění lana musí odolat vypočtenému zatíţení 

přenesenému na lano, 

- musí být instalováno zařízení k redukci prověšení lana, 

- saně musí být odolné proti sesmeknutí z lana 

- ze sedadla musí být moţné ihned a kdykoliv sesednout, nesmí se pouţívat smyčky a 

kruhové prstence, 

- prostor pádu a dopadová plocha nesmí obsahovat překáţky, které by mohly zapříčinit 

zranění. [7, 14] 

 

Výrobce musí u kaţdé lanovky uvést informace v rozsahu: 

- pokyny ke speciálním nástrojŧm potřebným k seřízení prověšení lana v závislosti na 

teplotě,  

- pokyny ke zpŧsobu správné instalace zařízení a ke konstrukci základŧ,  

- hodnoty přípustného sklonu svahu,  

- hodnoty maximálního a minimálního prověšení lana,  

- pokyny k instalaci a seřizování nosného lana,  

- pokyny ke správnému upevnění lana (ukotvení ramen),  
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- pokyny pro udrţování a kontroly částí konstrukce, včetně kritických míst,  

- intervaly pravidelných kontrol zařízení. [7, 14] 

 

 

3.4.5 ČSN EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro kolotoče 

Tato norma stanovuje další bezpečnostní poţadavky pro kolotoče o prŧměru větším 

neţ 0,5 m, určené pro stálou instalaci a k uţívání dětmi jako zařízení hřišť pro děti. 

Nevztahuje se na kolotoče s motorickým pohonem, kolotoče v zábavních parcích a šplhací 

válce. Za kolotoč se povaţuje zařízení dětského hřiště s jedním nebo více stanovišti 

uţivatele, které se otáčí kolem středové svislé osy nebo kolem osy bez kmitání. [8, 14] 

 

Základní bezpečnostní poţadavky: 

- maximální výška volného pádu nesmí být větší neţ 1000 mm v jakémkoliv místě,  

- volný prostor musí činit alespoň 2000 mm po straně kolotoče,  

- maximální obvodová rychlost za normálních či předvídatelných podmínek nesmí být 

větší neţ 5 m/s,  

- povrch základny pod otočnou plošinou musí být ve stejné úrovni jako povrch volného 

prostoru okolo zařízení a musí být pro případ pádu uţivatelŧ v provedení pro tlumení 

nárazu,  

- stanoviště uţivatelŧ musí být navrţena tak, aby nedošlo k zadrţení nebo zachycení 

částí těla uţivatelŧ nebo oblečení, které by je mohlo zadrţet při vystupování z kolotoče, 

- počet uţivatelŧ na kolotoči musí odpovídat největšímu počtu označených stanovišť 

nebo odpovídat výpočtu dle normy [8, 14] 
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3.4.6 ČSN-EN 1176-6 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro 

kolébačky 

Tato norma specifikuje další bezpečnostní poţadavky pro vahadlové houpačky a 

kolébačky trvale instalované pro pouţití dětmi. Za kolébačku či vahadlovou houpačku se 

povaţuje zařízení, které mŧţe být uvedeno do pohybu uţivatelem a je charakterizováno 

tím, ţe se kolébá okolo střední podpěry. [9, 14]  

 

Základní bezpečnostní poţadavky: 

- konstrukční řešení musí vyloučit moţnost střihu či stlačení,  

- pohyb zařízení musí být postupně zpomalován zmenšováním rozhoupání tak, aby 

nedošlo k náhlému zastavení nebo změně směru,  

- u zařízení, kde je vzdálenost od země menší neţ 230 mm se musí počítat se stupačkami 

pro kaţdé sedadlo. Stupačka musí být pevně uchycena a nesmí se bez pomoci nářadí 

otáčet,  

- pro kaţdé sedadlo se musí počítat s drţadlem. To musí být pevně uchyceno a nesmí se 

bez pomoci nářadí otáčet. Prŧměr drţadel musí být 16 aţ 45 mm, u zařízení pro velmi 

malé děti by maximální prŧměr neměl překročit 30 mm, 

- zařízení musí být navrţeno tak, aby se předešlo zachycení mezi ním a povrchem hřiště. 

[9, 14] 

 

 

3.4.7 ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště - Pokyny pro 

zřizování, kontrolu, údrţbu a provoz 

V této normě jsou popsány povinnosti provozovatele dětských hřišť. Jednotlivé 

poţadavky budou dále rozebrány v dalších kapitolách, protoţe právě podrobný popis práv 

a povinností provozovatele je stěţejní náplní této práce. 
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3.4.8 ČSN-EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro zcela 

ohrazená dětská zařízení 

Norma platí pro zcela ohraničená dětská zařízení, která jsou určena k instalaci 

uvnitř nebo vně budov pro děti ve věku do 14 let. [11] 

Zcela ohrazené dětské zařízení je takové zařízení a konstrukce, s nimiţ nebo na 

kterých si mohou děti hrát a která jsou uvnitř trojrozměrného ohrazení s určenými vchody 

a východy. [11] 

 

Účelem normy je stanovení dalších bezpečnostních poţadavkŧ týkajících se 

specifik těchto konstrukcí, např. východŧ a únikových cest, viditelnosti, ochranných stěn a 

sítí, odolnosti proti zapálení, povrchŧ tlumících náraz, označení, specifické kontroly a 

údrţby. [11] 

Zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo zajištěno, ţe se dospělí budou 

schopni dostat do kteréhokoliv místa, aby pomohli dětem uvnitř zařízení. [11] 

 

Na zařízení musí být náleţité a jasné nápisy obsahující: 

- věkovou skupinu nebo výšku dětí, 

- kapacitu, 

- varovná označení, 

- herní pokyny. [11] 

 

V této normě jsou uvedeny také bezpečnostní poţadavky na konkávní skluzavky, 

míčkové bazény a visuté dráhy. [11] 

 

 

3.4.9 ČSN-EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další 

specifické bezpečnostní poţadavky a zkušební metody pro 

prostorové sítě  

Norma stanovuje bezpečnostní poţadavky pro prostorové sítě určené k trvalé 

instalaci a uţívání dětmi, nevztahuje se na šplhací konstrukce pouţívané k tréninku 

sportovních aktivit, např. horolezectví. [12] 



 

24 

Prostorová síť je geometrická trojrozměrná soustava poddajných prvkŧ, která je 

díky své konstrukci poddajná. [12] 

 

Musí být dodrţena velikost ok prostorové sítě, dále musí být zabráněno propadnutí 

sítí. [12] 

 

 

3.4.10  ČSN-EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní 

poţadavky a zkušební metody 

Tato česká technická norma stanovuje poţadavky na povrchy pouţívané u dětských 

hřišť a stanovuje poţadavky na plochy vyţadující potřebu tlumit nárazy. Dŧvodem je 

skutečnost, ţe k úrazŧm na hřištích dochází z nejrŧznějších příčin, avšak mezi nejčastější 

příčiny patří právě pády. [14] 

 

Základní bezpečnostní poţadavky: 

- povrch musí být prostý jakýchkoliv částí s ostrými hranami nebo jakýchkoliv 

nebezpečných výstupkŧ,  

- povrch musí být vybudován tak, aby se na něm nevyskytovala zrádná místa. [14] 

 

Nejčastěji v současnosti pouţívané materiály tlumící nárazy: 

- písek o zrnitosti 0,2 a 2 mm, bez prachových nebo jílových částic,  

- štěrk o zrnitosti 2 aţ 8 mm, rovněţ bez prachových nebo jílových částic,  

- stále populárnější jsou ovšem v současnosti rovněţ rŧzné umělé povrchy. [14] 
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4 POVINNOSTI VÝROBCE/DOVOZCE/DISTRIBUTORA  

 

V následující kapitole budou uvedeny základní povinnosti výrobce, dovozce či 

distributora vyplývající z platné legislativy České republiky a normy ČSN EN 1176-1. 

 

 

4.1 Certifikace typu, prohlášení o shodě 

Povinnosti výrobce zařízení dětských hřišť plynou ze skutečnosti, ţe jde o 

stanovený výrobek dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 329/2002 

Sb. Zařízení dětských hřišť je uvedeno pod poloţkou 7 v příloze č. 2 tohoto nařízení.  

Vlastnosti stanovených výrobkŧ musí splňovat poţadavky právních předpisŧ 

(základní poţadavky na výrobky), které se na ně vztahují. Za splnění základních 

poţadavkŧ na výrobky se povaţuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých 

technických norem. [17] 

Výrobce nebo dovozce u výrobkŧ uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované 

osoby (§ 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ) posouzení shody 

vzorku výrobku (prototypu) se základními poţadavky na výrobky (danými příslušnými 

normami). Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními poţadavky 

na výrobky a vystaví certifikát typu výrobku, předá ho výrobci nebo dovozci. [17] 

Výrobce na základě certifikátu typu výrobku, který získá od autorizované osoby, 

vydá prohlášení o shodě.  

Certifikát typu platí pro všechny země EU, je-li tedy zařízení certifikováno 

v některé ze zemí EU a do ČR je dováţeno, není nutné jej v ČR znovu certifikovat. 

Výrobce musí zajistit, aby všechny výrobky byly stejné kvality jako certifikovaný vzorek.  

Certifikace se provádí u jednotlivých herních prvkŧ, ne u hřiště jako celku. Je třeba 

mít na paměti, ţe i výrobek, který prošel certifikací, nemusí být nutně bezpečný, byl-li 

špatně nainstalován. 

 

 

4.2 Dokumentace dodávaná výrobcem 

Jedná se o dokumentaci, kterou výrobce dodává spolu s výrobkem provozovateli. 

Informace, které by měl výrobce provozovateli dodat, jsou stanoveny v ČSN EN 1176-1. 

Jde především o návod k instalaci, provozu, kontrole a údrţbě hracích prvkŧ. 



 

26 

Výrobce musí dodat k výrobku návod v příslušném jazyce země, ve které má být 

zařízení namontováno a uţíváno. Pokyny musí být vytištěny čitelně a v jednoduché formě, 

musí být pouţita vyobrazení instalace zařízení, v pokynech musí být poznámka 

upozorňující obsluhu na potřebu zvýšené kontroly/údrţby, jestliţe je zařízení vystaveno 

zátěţovému uţívání. Výrobce/dodavatel má na poţádání poskytnout zákazníkŧm kopie 

zkušebních protokolŧ. [4] 

 

4.2.1 Informace o instalaci 

Návod k instalaci musí obsahovat: 

- poţadavky na minimální prostor a bezpečné vzdálenosti, 

- identifikaci zařízení a částí, 

- pořadí vztyčování (návod k sestavení a podrobný popis montáţe), 

- vhodné pomŧcky, tam kde je to potřeba, např. značky na součástech doprovázené 

příslušnými pokyny, 

- potřebnost jakýchkoliv zvláštních nástrojŧ, zvedacích zařízení, šablon nebo jiných 

pomŧcek k sestavení, které mají být pouţity a potřebnost jakýchkoli preventivních 

opatření, 

- stavební prostor, který vyţaduje instalaci určité součásti zařízení, tam, kde je to 

nezbytné, orientaci vzhledem ke slunci a větru, 

- podrobný popis poţadovaného základu při normálních podmínkách, zakotvení v pŧdě a 

konstrukci a umístění základu, 

- zvláštní pokyny, jestliţe je k bezpečné obsluze nezbytný zvláštní tvar terénu, např. 

výška pádu, 

- výška volného pádu, 

- potřebu a podrobný popis pouţití jakéhokoliv nátěru nebo povrchové úpravy, 

- odstranění pomŧcek k montáţi před tím, neţ je zařízení pouţíváno. [4] 

 

 

4.2.2 Informace o údrţbě a kontrole 

Výrobce/dodavatel musí poskytnout návody k údrţbě a výkresy a schémata 

nezbytné k údrţbě, kontrole a ověření správné funkce. Pokyny musí stanovit četnost 

kontrol nebo údrţby zařízení nebo jeho součástí (běţná vizuální kontrola, provozní 

kontrola, roční hlavní kontrola). V pokynech je třeba stanovit místa a metody údrţby, ţe 
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vyměňované díly musí vyhovovat specifikacím výrobce, jestli je vyţadován zvláštní 

zpŧsob likvidace některých zařízení nebo částí, identifikaci náhradních dílŧ, potřeba 

udrţovat odvodňovací díry čisté, povrchová úprava musí být udrţována, sklem 

vyztuţované plastové materiály by měly být vyměněny nebo opraveny před tím neţ se 

poškozením nebo pouţíváním dostanou na povrch skleněná vlákna. [4] 

 

 

4.2.3 Informace dodané výrobcem/dodavatelem zařízení povrchu 

tlumícího dopad 

Ještě před přijetím objednávky musí výrobce/dodavatel zabezpečit informace 

týkající se kritické výšky pádu povrchu tlumícího dopad, zkoušeného v souladu s ČSN EN 

1177. Dodavatel povrchu dětského hřiště musí poskytnout návody na správnou instalaci, 

údrţbu a provádění kontrol. Povrch musí být označen výrobcem nebo dodavatelem pomocí 

štítku nebo napsanou informací o jeho identifikaci a provozování. [4]  
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5 POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

 

Z hlediska bezpečnosti jsou problémem především starší, neudrţovaná hřiště, ke 

kterým se jejich provozovatel často nehlásí. Některá herní zařízení přímo ohroţují 

bezpečnost dětí a jsou zdrojem mnoha úrazŧ. V minulosti byly rŧzné herní prvky vyráběny 

snaţivými tatínky nebo rŧznými svazy, často zcela nevyhovujíce bezpečnostním a 

ergonomickým poţadavkŧm. Jsou to takové atrakce, jako např. „Zeměkoule“ apod. [22] 

V případě úrazu mŧţe postiţený na provozovateli ţádat náhradu škody. Lze také 

podat trestní oznámení na Policii ČR pro veřejné ohroţení. I pojišťovna pokud zjistí, ţe 

k úrazu došlo kvŧli špatnému technickému stavu hřiště, bude ţádat na provozovateli 

zaplacení zpŧsobené škody. Občan, který zjistí závadu na zařízení dětského hřiště, se mŧţe 

obrátit na provozovatele a ţádat nápravu. Bohuţel provozovatel neutěšený stav hřišť často 

řeší jejich rušením. Ve výjimečných případech je hřiště upraveno a dále provozováno. 

Nesmíme však zapomenout, ţe firma či osoba, která hřiště upraví, ho vlastně nově uvádí 

na trh a musí prokázat, ţe jednotlivé prvky splňují bezpečnostní poţadavky dle platných 

norem. [22] 

Od konce roku 2002 je výrobce povinen provádět certifikaci typu výrobku a tudíţ 

provozovatel, který nakoupí herní zařízení s daným certifikátem a prohlášením o shodě, má 

záruku, ţe toto zařízení vyhovuje platným normovým poţadavkŧm. Ovšem nezprostí se 

tím svých povinností. [22] 

První povinností je tedy výběr dodavatele, který dodá herní zařízení. Provozovatel 

musí vědět, ţe dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ a nařízení vlády č. 

173/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb., musí výrobce zajistit certifikaci 

výrobku a vydat prohlášení o shodě. Pokud výrobce certifikát a prohlášení o shodě nemá, 

jde o neseriozního obchodníka, porušujícího zákon. 

Dále je nutné vybrat konkrétní herní prvky a dbát na jejich správné rozmístění, tak 

aby nedocházelo ke kolizím a ohroţení hrajících si dětí. Zvýšenou pozornost je potřeba 

věnovat dopadovým plochám a povrchu hřiště.  

Dalším krokem je zajištění dodavatele stavebních prací. Budoucí provozovatel 

vybírá dle zkušeností dané firmy a často stavební firmu doporučí přímo výrobce herních 

zařízení. I sebebezpečnější hrací prvek, splňující všechny poţadavky norem, se špatnou 

instalací stane nebezpečným a ohroţujícím bezpečnost dětí. 
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Po uvedení hřiště do provozu má provozovatel řadu povinností vyplývajících 

především z normy ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7.  

 

5.1 Kontrola a údrţba 

Kontrola a údrţba je základním předpokladem bezproblémového fungování 

kaţdého zařízení: 

- není-li zařízení bezpečné, musí být veřejnosti přístup zakázán. Jedná se například o 

situace, kdy není dokončena instalace zařízení, nebyl dosud poloţen povrch tlumící 

nárazy, nebo údrţba nemŧţe zajistit prŧběţnou úroveň bezpečnosti,  

- majitel či provozovatel pověřený údrţbou a kontrolou zařízení musí vést knihu či jinou 

evidenci o této činnosti,  

- zařízení musí být vţdy instalováno bezpečným zpŧsobem a podle pokynŧ výrobce,  

- po instalaci by měla být kompetentní osobou prověřena shoda s odpovídajícími částmi 

ČSN EN 1176, 

- zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udrţovány podle návodu výrobce 

a v jím stanovených intervalech. [10, 14, 22] 

 

Doporučené termíny kontroly jsou: 

- běţná vizuální kontrola odhalující zjevné zdroje nebezpečí – optimální je denní 

kontrola, probíhá podle návodu od výrobce, kontrolují se provozní parametry (funkce a 

stabilita zařízení, konstrukční pevnost, poškození vandaly, povětrnostními 

podmínkami, čistota a volný prostor mezi zařízením, stav hracího povrchu, vyčnívající 

základy, ostré hrany, nadměrné opotřebení, rozbité lahve, injekční stříkačky, odpadky 

atd.). Kontrolu provádí provozovatelem pověřený pracovník nebo odborná firma, která 

poskytuje sluţby v oblasti kontroly dětských hřišť. Zápis z běţné kontroly se pořizuje 

jen v případě zjištění závad. 

- provozní kontrola, kterou je podrobnější prohlídka včetně kontroly funkce a stability 

zařízení – měla by být prováděna jednou za 1 aţ 3 měsíce nebo podle pokynŧ výrobce. 

Provádí ji provozovatelem pověřený pracovník nebo odborná firma dle návodu 

výrobce. Výstupem je tzv. záznam o kontrole. 

- roční hlavní kontrola, tuto kontrolu by měly provádět v souladu s pokyny výrobce 

oprávněné osoby. Zjišťuje se celková úroveň bezpečnosti zařízení. Kontroluje se 
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koroze, známky hniloby, provedené opravy, změny na zařízení a povrchy dopadových 

ploch. Výstupem je protokol o provedené kontrole. [10, 14, 22]  

 

Aby se předešlo úrazŧm, musí majitel či provozovatel zajistit zavedení 

odpovídajícího rozvrhu kontrol pro kaţdé hřiště, obsahující seznam částí, které je třeba 

kontrolovat v rámci jednotlivých kontrol, jakoţ i zpŧsoby jejich provádění. Závaţné 

závady je třeba bezodkladně odstranit, nebo musí být zařízení zabezpečeno proti pouţití. V 

případech odstranění některého zařízení je třeba řádně upravit plochu, aby byla bezpečná. 

[10, 14, 22] 

 

5.1.1 Oprávněná osoba 

V normách ani jiných právních předpisech není definováno, kdo je oprávněnou 

osobou. Jaké předpoklady musí tato osoba splňovat, aby mohla provádět roční kontroly. 

Toto povaţuji za velký nedostatek a pojem oprávněná osoba by měl být upřesněn, tak jako 

tomu je v jiných státech Evropské unie. 

Existuje několik výkladŧ k provádění roční kontroly dětských hřišť. Na straně jedné 

je to názor, ţe kontrolu musí provádět nezávislá osoba, bez vazby na výrobce či 

provozovatele. Na základě tohoto tvrzení vznikl např. Svaz odborných technických 

kontrolorŧ, výrobcŧ, pracovníkŧ montáţí a opravářŧ zařízení hřišť, dětských hřišť, 

tělocvičen, sportovišť a posiloven, zkráceně SOTKVO. [20] 

Toto sdruţení pořádá kurzy servisních technikŧ dětských hřišť a revizních technikŧ 

dětských hřišť. Na základě absolvování kurzu, mŧţe jít uchazeč ke zkoušce a po jejím 

absolvování obdrţí certifikát vydaný Certifikačním orgánem SCQ – CERT při České 

společnosti pro jakost nebo Certifikátu Q – REGISTER, Registračního a certifikačního 

orgánu při Hospodářské komoře České republiky. Drţitelé těchto certifikátŧ i výkonná 

rada svazu pak prezentují ředitelŧm škol, starostŧm a dalším provozovatelŧm dŧleţitost 

tohoto certifikátu a povinnost provozovatelŧ najímat k ročním kontrolám právě jejich 

drţitele. [20] 

Dle mého názoru však toto nemají podloţeno právními předpisy. Na stránkách 

jednoho z výrobcŧ herních prvkŧ je pak oficiální vyjádření jedné z notifikovaných osob 

pro oblast zařízení dětských hřišť k této problematice. 

Dle ředitele pobočky firmy TÜV SÜD CZECH s.r.o. v Ostravě, je postup svazu 

SOTKVO nesprávný. K provádění ročních kontrol není třeba mít svazem propagovaný 
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certifikát. Není vytvořena právní úprava problematiky ročních kontrol. Mŧţe je tedy 

principielně provádět kdokoli, kdo má potřebné vědomosti a přesvědčí provozovatele o 

svých profesních kvalitách. [21] 

Druhým názorem na to, kdo provádí roční kontroly, je tvrzení výrobcŧ. Podle nich 

by měl kontroly provádět vyškolený zástupce výrobce. Ten nejlépe zná konstrukci 

jednotlivých herních prvkŧ, mŧţe se zaměřit na potenciální slabá místa herních zařízení. 

Pro provádění kontrol výrobcem svědčí i fakt, ţe v normě je napsáno, ţe kontroly musí být 

prováděny dle pokynŧ výrobce. Na druhou stranu proti tomuto názoru stojí tvrzení, ţe 

kontroly by měly být nezávislé, ţe jen tak bude zajištěna objektivita a nezkreslenost. [21] 

 

V příloze č. 16 je oficiální stanovisko TÜV SÜD CZECH s.r.o. k problematice 

kontrol dětských hřišť. [21] 

 

Fyzická či právnická osoba, která chce poskytovat sluţby v oblasti kontrol dětských 

hřišť, musí vlastnit ţivnostenský list dle zákona č. 455/1991 Sb., ţivnostenského zákona, 

ve znění pozdějších předpisŧ. Jedná se o ţivnost volnou, není třeba prokazovat odbornou 

zpŧsobilost – dle přílohy č. 4 ţivnostenského zákona, poloţka č. 65 – Testování, měření, 

analýzy a kontroly. [25] 

 

5.2 Provoz 

Vedle prŧběţné kontroly a údrţby dětských hřišť musí být ovšem zajištěn i jejich 

řádný provoz: 

- provozovatel nebo majitel musí ve všech etapách činnosti vycházet z pokynŧ výrobce, 

a musí pro kaţdé hřiště zavést vhodný systém řízení bezpečnosti,  

- provozovatel hřiště musí nejméně jednou ročně vyhodnotit účinnost systému řízení 

bezpečnosti a v případě potřeby provést jeho změnu,  

- pracovníci provádějící kontrolu, opravu a údrţbu zařízení dětských hřišť musí mít pro 

tuto činnost oprávnění, speciální činnosti, např. svařování, musí být prováděny pouze 

kvalifikovanými pracovníky. [10, 14, 22] 
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Dokumentace týkající se hřiště musí obsahovat:  

- návody ke kontrole a údrţbě,  

- záznamy provozovatele (evidence o prováděných kontrolách, opravách, úrazech),  

- dodanou konstrukční a nabídkovou dokumentaci, 

- dle potřeby další dokumentaci, jako například doklady o certifikaci zařízení, doklady o 

proškolení pracovníkŧ údrţby atd. [10, 14, 22] 

 

Na hřišti musí být umístěna informace o kontaktu vyuţitelném v případě úrazu 

nebo pro nahlášení závaţných poškození zařízení, přístupové komunikace musí být prosté 

překáţek. Na viditelném místě, nejčastěji u vchodu, by měla být vyvěšena tabulka s těmito 

informacemi: 

- telefonní číslo k přivolání záchranné sluţby, 

- telefonní číslo pro spojení s údrţbou, 

- název dětského hřiště, 

- adresa dětského hřiště,  

- jméno, adresa a kontakt na provozovatele, 

- ostatní odpovídající místní informace. [10, 14] 

 

Majitel či provozovatel musí mít zpracovány písemné postupy pro případy úrazŧ, 

poţárŧ a jiných mimořádných událostí. [10, 14] 
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6 POVINNOSTI UŢIVATELE 

 

I děti hrající si na dětském hřišti mají své povinnosti. Především musí dodrţovat 

provozní řád, který je provozovatel povinen vypracovat a umístit na dětském hřišti, 

většinou bývá u vchodu. Je nutno podotknout, ţe v mnoha případech provozní řád vyvěšen 

není. Děti by měly dbát o svou bezpečnost, hrát si na zařízení určeném pro jejich věk. 

Rodiče by měli případné závady na zařízení hlásit provozovateli, kontakt by měl být 

uveden v provozním řádu a na informační tabulce u vstupu na hřiště. Totéţ platí i v případě 

zranění.  

Častým problémem je vandalismus, kdy zařízení dětských hřišť ničí pubertální 

mládeţ, často posilněná alkoholem či jinými návykovými látkami. Z toho plynou i další 

bezpečnostní rizika v podobě injekčních stříkaček či rozbitých lahví od alkoholu. Běţná 

kontrola, která se provádí nejméně jednou týdně, by měla tyto problémy odhalit a odstranit. 

Dalším problémem jsou majitelé psŧ, kteří i přes zákaz venčí své miláčky na 

dětských hřištích a znečišťují tak pískoviště a ostatní hrací plochy. Hřiště by v ideálním 

případě mělo být oploceno a mimo provozní hodiny uzamčeno, taktéţ je vhodné umístit 

tabulku Zákaz vodění zvířat do areálu.  
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7 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 

Kaţdé hřiště musí mít na viditelném místě, nejčastěji u vstupu, umístěn provozní 

řád. Tento řád by měl obsahovat následující informace: 

- kdo je provozovatel, resp. majitel hřiště 

- kdo je správcem hřiště 

- kdo je odpovědný za úklid 

- provozní dobu 

- věkovou skupinu, pro kterou je hřiště určeno 

- jaké úkony obsahuje denní úklid 

- jak probíhá péče o herní prvky a mobiliář 

- péče o zeleň 

- údrţba pískoviště 

- roční revize herních prvkŧ 

- provoz brouzdaliště 

- provoz sprch 

- za jakých podmínek je povolen vstup 

- za jakých podmínek je zakázán vstup 

- postih za porušení 

- umístění nejbliţší telefonní stanice 

- dŧleţitá telefonní čísla (policie, hasiči, záchranná sluţba, provozovatel) 

- místo, kde hlásit úrazy a závady na zařízení. [22] 

 

Provozní řád zpracovává provozovatel a umisťuje ho na viditelném místě na 

dětském hřišti. Mnohdy je však příliš obsáhlý, proto jako základní informace slouţí tzv. 

znak (piktogram). Jde o tabulku se základními informacemi o hřišti a jeho provozovateli, 

kontakty k přivolání první pomoci, hasičŧ a policie, kontaktem na provozovatele, kam 

hlásit úrazy a závady na zařízení. 

 

Příklad provozního řádu je uveden v příloze č. 1. 
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8 KONTROLNÍ ORGÁNY 

 

Dětská hřiště je oprávněna kontrolovat Česká obchodní inspekce. Tato povinnost je 

dána ze skutečnosti, ţe jednotlivé herní prvky jsou stanovenými výrobky dle nařízení vlády 

č. 173/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb. Musí odpovídat platným normám 

a být certifikovány autorizovanou osobou. Česká obchodní inspekce tedy kontroluje, zda 

jsou herní prvky v souladu s normami ČSN EN 1176. 

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným 

Ministerstvu prŧmyslu a obchodu ČR. [2] 

Česká obchodní inspekce v souvislosti se stanovenými výrobky kontroluje, zda při 

uvádění stanovených výrobkŧ na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky 

řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či 

přiloţen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobkŧ uvedených na trh 

odpovídají stanoveným technickým poţadavkŧm a zda v souvislosti s označením 

stanoveného výrobku byly splněny i poţadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

[2] 

Česká obchodní inspekce zkontrolovala v roce 2008 celkem 640 herních prvkŧ na 

131 dětských hřištích. Případy, kdy byly zjištěny nedostatky, budou dále prověřovány a 

řešeny při dalších kontrolách. Účelem bylo především seznámit provozovatele s poţadavky 

na herní prvky. V roce 2009 proběhlo 24 kontrol dětských hřišť, u 7 herních prvkŧ byly 

zjištěny nedostatky. [2] 

 

Dále mŧţe být dozorovým orgánem Státní úřad inspekce práce, resp. Oblastní 

inspektoráty práce, které kontrolují platnost školení BOZP zaměstnancŧ pověřených 

správou a údrţbou hřišť.  

 

Dodrţování hygienických limitŧ pro písky na pískovištích kontrolují Krajské 

hygienické stanice. Ve vyhlášce č. 135/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, jsou 

stanoveny lhŧty pro výměnu písku, pokyny pro údrţbu a kontroly a další povinnosti 

provozovatele. 
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9 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÝCH 

DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 

 

Pro hodnocení stavu dětských hřišť jsem si sestavila tabulku, která umoţňuje rychle 

a přehledně se seznámit se stavem hřiště. Do hodnocení jsem zahrnula především 

poţadavky na provozovatele zařízení. Hodnotila jsem to, zda jsou hřiště správně označená, 

zda má provozovatel zpracovánu potřebnou dokumentaci, vede evidenci úrazŧ, provádí 

kontroly dle stanoveného plánu. Dále jsem se zajímala o dokumentaci, kterou 

provozovateli dodává výrobce herních zařízení, tedy pokyny k instalaci, k údrţbě a 

kontrole, označení výrobku, prohlášení o shodě. Nezbytné jsou i identifikační údaje hřiště, 

to znamená název, adresa, popis lokality, provozovatel. K bezpečnému hřišti patří i čistota 

a pořádek, zda je udrţovaný herní povrch, zda jsou na hřišti umístěny odpadkové koše, 

zázemí pro maminky jako např. lavičky, stoly, zda je hřiště oploceno a mimo provozní 

dobu uzamčeno, kdo se stará o úklid.  

 

Obecně lze říci, ţe provozovatelé si často nejsou vědomi svých povinností a 

zanedbávají je. Stav dětských hřišť je mnohdy velmi špatný a dětem hrozí nebezpečí úrazu, 

v takovém případě by mělo být hřiště uzavřeno a zjednána provozovatelem náprava. 

Rodiče dětí mohou v případě úrazu po provozovateli ţádat náhradu škody, která se mŧţe 

vyšplhat do astronomických částek, nehledě na případné moţné trvalé následky či dokonce 

smrt dítěte. Provozovatel se svých povinností nemŧţe zříci např. tím, ţe u zařízení umístí 

tabulku s nápisem Vstup na vlastní nebezpečí, nebo hřiště nebude oficiálně nazváno jako 

dětské hřiště, ale jako stanoviště cyklostezky. Ani v tomto případě nejsou povinnosti 

provozovatele menší.  
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9.1 Dětské hřiště č. 1 

Toto hřiště provozuje obecní úřad. Stav dětského hřiště je naprosto nevyhovující. 

Konstrukce herních zařízení jsou shnilé, pohybovat se na těchto herních prvcích je zdraví 

nebezpečné. Hrozí zřícení. Stav zařízení dokládá obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6: Uhnilá konstrukce skluzavky 

 

Další zjištěnou závadou jsou uhnilé první dva stupně ţebříku ke skluzavce, trčící 

hřebík u startovní plošiny skluzavky (obrázek č. 7), uvolněné šrouby u hrazdy (obrázek č. 

8). 

 

Obrázek č. 7: Trčící hřebíky u skluzavky 
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Obrázek č. 8: Uvolněné šrouby u hrazdy 

 

Provozovatel, tedy obecní úřad, nemá vypracován provozní řád, neprovádí ţádné 

pravidelné kontroly, nevede knihu kontrol. Nemá přehled o úrazech a ani nevede knihu 

úrazŧ či jinou evidenci. Hřiště je pravidelně sekáno a uklízeno, je zde koš na odpadky. 

Hřiště je oploceno, ale nezamyká se, není stanovena provozní doba. Zařízení není 

označeno dle normy ČSN EN 1176, přestoţe některé prvky byly instalovány v době její 

platnosti, není k dispozici ţádná dokumentace výrobce, herní prvky nemají potřebný 

certifikát. Výrobce se jiţ výrobou zařízení dětských hřišť nezabývá. 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 1 se nachází v příloze č. 4 této práce.  

 

 

9.2 Dětské hřiště č. 2 (školní hřiště u ZŠ a MŠ) 

Provozovatelem je základní a mateřská škola. V současné době probíhá na školní 

zahradě stavba nové tělocvičny, prostor pro hry dětí je omezen, některá herní zařízení byla 

přemístěna. Například houpačky se nyní nachází příliš blízko chodníku a při pádu dozadu, 

dítě spadne na beton (obrázek č. 10). Houpačka se také nachází blízko stromu a pískoviště. 

Jinak je ale v dobrém technickém stavu. Stěna s tabulí vykazuje známky hniloby, trčí 

třísky, mezi stupni ţebříku a postranicí je mezera, ve které by mohl uvíznout prst dítěte 

(obrázek č. 9).  

Nejoblíbenější atrakcí školního hřiště je horolezecká stěna, jedná se o čtyřhrannou 

věţ, ze dvou stran jsou horolezecké úchyty, ze dvou stran je otevřená. Na plošinu, která se 
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nachází ve výšce 2 metrŧ, se nelze dostat jiným zpŧsobem neţ po horolezecké stěně, tzn. 

nelze poskytnout pomoc dítěti, které by na plošině uvízlo (nahoru se mu podaří vylézt, ale 

neví nebo nemá sílu slézt po horolezecké stěně). Nevhodné je i umístění věţe. Je příliš 

blízko budovy mateřské školy, rozestup mezi věţí a stěnou budovy je asi 1 m (obrázek č. 

12). Další závadou je umístění lavičky přímo u jedné z horolezeckých stěn, navíc je zde 

poloţen i stojan slunečníku (obrázek č. 11). 

Trávník je udrţovaný, pravidelně sekán zaměstnanci obecního úřadu, je udrţován 

pořádek. Se současným omezením provozu souvisí i vybudování provizorního panelového 

chodníku přes zahradu. Tento chodník je asi 20 cm nad úrovní terénu a hrozí zakopnutí a 

pád na hranu panelu (obrázek č. 12). 

 

Obrázek č. 9: Mezera mezi stupněm ţebříku a postranicí 

 

Obrázek č. 10: Nevhodně umístěná houpačka 
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Obrázek č. 11: Překáţky umístěné v prostoru pádu horolezecké stěny 

 

Obrázek č. 12: Věţ s horolezeckou stěnou a provizorní chodník 

 

Herní zařízení zakoupil obecní úřad, není k dispozici ţádná dokumentace 

k zařízení. Na hřišti nevisí návštěvní či provozní řád (je k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ). 

Veřejnosti je vstup na hřiště zakázán (v provozním řádu, informace v obecním zpravodaji), 

přesto však prostory školní zahrady nejsou mimo výuku zamykány, tudíţ obyvatelé nejsou 

na místě informováni, ţe na hřiště nesmí vstoupit. 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 2 se nachází v příloze č. 5 této práce.  
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9.3 Dětské hřiště č. 3 (stanoviště cyklostezky) 

Toto dětské hřiště není oficiálně dětským hřištěm. Dle vyjádření provozovatele 

právě z dŧvodu, ţe na provoz dětských hřišť jsou kladeny vysoké nároky. Stanoveným 

výrobkem, který musí projít certifikací, je ovšem zařízení dětského hřiště, tedy houpačka, 

kolotoč, prolézačka, ne hřiště jako celek. Ať uţ provozovatel hřiště pojmenuje jakkoliv, 

musí dodrţovat příslušné předpisy týkající se zařízení dětských hřišť. 

Přestoţe bylo hřiště uvedeno do provozu v roce 2006, nemá herní zařízení potřebné 

zkoušky a doklady, výrobce se mi nepodařilo nalézt. Není stanoven plán kontrol, tudíţ není 

vedena ani kniha kontrol, provádí se pouze údrţba zeleně a příleţitostné opravy 

pracovníky obecního úřadu. Na pozemku jsou umístěny cedulky Vstup na vlastní 

nebezpečí. Kolem stromu i pod domečkem s houpacím mostem se nachází kameny a 

zbytky stavebního materiálu (obrázek č. 13).  

 

Obrázek č. 13: Kameny v blízkosti posezení 

 

Konstrukce domečku s houpacím mostem je vyztuţena ocelovými vzpěrami, hrozí 

nebezpečí pádu (obrázek č. 14). Lano na šplhání se na horním konci trhá, na dolním konci 

je upevněno v kovovém očku zabetonovaném do země, hrozí pád na toto očko, navíc 

betonový základ vyčnívá asi 1 cm nad terén (obrázek č. 15 a 16).  
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Obrázek č. 14: Ocelová vzpěra  

 

 

Obrázek č. 15: Trhající se lano na šplhání 
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Obrázek č. 16: Ukotvení šplhacího lana 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 3 (stanoviště cyklostezky) se nachází 

v příloze č. 6 této práce.  

 

9.4 Dětské hřiště č. 4  

Jedná se o zcela nové hřiště, přesto i zde jsou nedostatky, především ze strany 

provozovatele. Provozovatelem je obecní úřad. Není zavedena kniha kontrol, není 

stanovena osoba, která bude provádět provozní a běţné kontroly. Roční kontrolu provádí 

zástupce výrobce. Není zavedena ani kniha úrazŧ. Také provozní řád není zpracován. 

Obecní úřad se však chystá tyto nedostatky v dohledné době odstranit.  

Herní zařízení není označeno dle normy ČSN EN 1176. Štítky byly dodány, avšak 

nebyly nainstalovány a provozovatel je má schované v deskách v kanceláři (obrázek č. 19). 

Na zařízení není značka základní úrovně.  

Některé prvky leţí na dřevěných špalících, které vyčnívají asi 5 cm nad terén, hrozí  

nebezpečí pádu na hranu dřeva (obrázek č. 17).  

Obrázek č. 17: Podloţení herních prvkŧ dřevěnými špalíky 
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Hřiště bylo vybudováno na louce, která bývá často podmáčená. Voda zasahuje aţ 

na hřiště, bude docházet k podmáčení povrchu. Dobře je to vidět na obrázku č. 18. 

 

Obrázek č. 18: Podmáčená louka a voda prosakující na hřiště 

Obrázek č. 19: Označení herních zařízení 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 4 se nachází v příloze č. 7 této práce.  
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9.5 Dětské hřiště č. 5 

Hřiště se nachází na okraji obce. Dle informací obecního úřadu je vystavěno na 

soukromém pozemku majiteli okolních rodinných domkŧ. Hřiště není označeno, tudíţ 

běţný návštěvník se tuto skutečnost nedozví.  

Povrch hřiště je nesouvislý, částečně pokrytý jednotlivými trsy trávy, částečně 

posypaný pískem, zbytek tvoří hlína. Jelikoţ se jedná o lesík, na zemi se nachází i značné 

mnoţství drobných větviček a ţaludŧ.  

Na prolézačce je uhnilá spodní část nosné konstrukce (obrázek č. 20), dále známky 

hniloby vykazuje i lavička ve tvaru psa. U této atrakce je nebezpečný i trčící hřebík.  

 

Obrázek č. 20: Uhnilá část konstrukce 

 

Značné známky opotřebení vykazuje tabule, ze které se odlupuje dýha, má ostré 

hrany (obrázek č. 21) 

 

Obrázek č. 21: Tabule 
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Hřiště provozované soukromými vlastníky je poměrně dobře udrţované, bez 

váţnějších technických závad. Samozřejmostí jsou odpadkové koše a stojan na kola, 

sousedi se mohou setkávat při opékání buřtŧ na ohništi. 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 5 se nachází v příloze č. 8 této práce.  

 

9.6 Dětské hřiště č. 6 

Nově instalovaná multifunkční sestava je předpisově označená (obrázek č. 22), 

povrch tlumící pád odpovídá poţadavkŧm normy ČSN EN 1177. Pouze tráva v okolí 

houpaček je vydřená. 

I vahadlová houpačka a dvě pruţinové houpačky vyrobené jiným výrobcem jsou 

správně označeny, včetně toho, pro jakou věkovou skupinu jsou určeny (obrázek č. 23). 

Nedostatkem je nevyvěšení piktogramu a návštěvního řádu a neexistující evidence úrazŧ. 

 

Obrázek č. 22: Označení hracího zařízení 
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Obrázek č. 23: Označení pruţinové houpačky věkem uţivatele 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 6 se nachází v příloze č. 9 této práce.  

 

9.7 Dětské hřiště č. 7 (u mateřské školy) 

Nachází se na školní oplocené zahradě, slouţí výhradně pro potřeby mateřské 

školy. Je v poměrně dobrém technickém stavu, kromě jednoho chybějícího stupně ţebříku 

u skluzavky (obrázek č. 24). Provozní řád je vypracován, je vedena evidence úrazŧ. 

Provozní kontrolu provádí pracovníci obecního úřadu, kteří také zahradu sekají. Roční 

hlavní kontrolu provádí smluvní firma. 

 

Obrázek č. 24: Chybějící stupeň ţebříku 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 7 (u mateřské školy) se nachází v příloze 

č. 10 této práce.  
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9.8 Dětské hřiště č. 8 

Dětské hřiště bylo otevřeno v roce 2007, jde tedy o hřiště nové. Mělo by zde být 

vše v pořádku, v souladu s normami. Několik nedostatkŧ bylo zjištěno, ale v porovnání 

s ostatními hřišti jsou málo významné. Např. provozní řád, který visí na nástěnce u vchodu, 

je vybledlý a pro občany s potíţemi se zrakem hŧře čitelný. Všechny podstatné body ale 

obsahuje. Je stanoven správce hřiště, který se stará o pořádek. I ostatní občané se o dění na 

hřišti zajímají a hlídají si, kdo se na hřišti pohybuje, co tam dělá, zda se nechová nevhodně. 

Jsou tak eliminovány útoky vandalŧ příp. nezodpovědných občanŧ venčících na 

pískovištích své psy. 

Kromě dětského hřiště je v obci k dispozici i florbalové hřiště, tenisové kurty a 

fotbalové hřiště. Jde o novou zástavbu rodinných domkŧ.  

Dalším zjištěným nedostatkem je částečně odkrytý betonový základ kolotoče  

(obrázek č. 25). Povrch hřiště je pískový, pohybem dětí kolem kolotoče došlo k vymletí 

písku a obnaţení základu.  

 

Obrázek č. 25: Odkrytý betonový základ kolotoče 

 

Písek není dosypán aţ po značku základní úrovně, naopak je toto hřiště první, na 

kterém vŧbec značky základní úrovně na herních prvcích byly umístěny (obrázek č. 26). 
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Obrázek č. 26: Značka základní úrovně 

 

Na hřišti je umístěn piktogram se základními informacemi, včetně telefonních čísel 

k přivolání Zdravotnické záchranné sluţby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a 

kontaktu na správce hřiště (obrázek č. 27). 

 

Obrázek č. 27: Piktogram  

 

Jednotlivé herní prvky jsou označeny štítkem, na kterém je vyznačen název prvku, 

výrobce, rok výroby a označení normy ČSN EN 1176. Dále je kaţdé herní zařízení 

označeno nálepkou s vyznačením věkové skupiny dětí, pro kterou je určeno.  
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Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 8 se nachází v příloze č. 11 této práce.  

 

9.9 Dětské hřiště č. 9 

Jedná se o klasické staré hřiště, instalované přibliţně v 70. letech 20. století. Na 

hřišti nalezneme prvky jako je prŧlezka zeměkoule, které dnešním normám nevyhovují. 

Lze ale konstatovat, ţe s ohledem na stáří, je hřiště v poměrně dobrém technickém stavu. 

Také trávník a celkově pořádek na hřišti je udrţován. 

Současné poţadavky norem platí pro hřiště instalované od prosince roku 2002, 

provozovatelé starších hřišť se jimi nemusí řídit. V případě úrazu však musí počítat s tím, 

ţe rodič dítěte mŧţe ţádat náhradu škody. Normativní poţadavky bych tedy doporučila 

dodrţovat i provozovatelŧm starších hřišť. Především to jsou poţadavky na provádění 

kontrol. Dŧsledné kontroly a odstraňování zjištěných závad je naopak u starých hřišť 

aktuálnější neţ u nově instalovaných. Kontrola se provádí namátkově při sekání trávy, 

nejsou vedeny zápisy.  

Co se týká závad na tomto hřišti, lze jmenovat příliš blízko umístěné podium od 

prolézačky (obrázek č. 28).    

 

Obrázek č. 28: Nevhodně umístěná prolézačka 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 9 se nachází v příloze č. 12 této práce.  
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9.10 Dětské hřiště č. 10 

Jde o nové hřiště umístěné mezi zástavbou panelových domŧ. Výrobcem je 

německá firma zabývající se výrobou lanových systémŧ a rŧzných atypických herních 

sestav, její první výrobky byly instalovány uţ v 70. letech 20. století, jde o jednu 

z největších německých firem na trhu. Herní prvky jsou převáţně kovové, design je na 

pohled jiný neţ u ostatních dětských hřišť, které jsem navštívila. Herní povrch je tvořen 

pryţovými dlaţdicemi, povrch splňuje poţadavky normy ČSN EN 1177, pod lanovým 

systémem je písek. Hřiště je rozděleno na dvě části a to oplocený koutek s pískovištěm, 

houpačkami a kolotočem, a lanovou sestavu (obrázek č. 29). 

U hřiště není provozní řád ani piktogram, ale je zde pro toto připravena tabulka. 

Herní prvky jsou označeny dle normy.  

   

Obrázek č. 29: Celkový pohled na hřiště 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 10 se nachází v příloze č. 13 této práce.  
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9.11 Dětské hřiště č. 11 (u restaurace) 

Hřiště pro návštěvníky restaurace je umístěno v blízkosti panelových domŧ, přímo 

u letní zahrady restaurace. Bezprostředně u plotu dětského hřiště jsou střepy z láhví a i na 

hřišti se nachází odpadky (rŧzné obaly od brambŧrek, sušenek apod.).  

Největším prvkem je herní sestava hradu s rŧznými atrakcemi včetně lanovky, tento 

prvek je jako jediný označen štítkem s názvem herního prvku, označením výrobce, rokem 

výroby a označením normy, jejímţ poţadavkŧm odpovídá. U vchodu je umístěn provozní 

řád, ovšem údaje o provozovateli a osobě, zodpovědné za provoz a údrţbu hřiště jsou 

smazány (obrázek č. 30).  

 

Obrázek č. 30: Provozní řád s chybějícími kontaktními údaji 

 

Pravidelné kontroly provádí výrobce, jsou o nich vedeny záznamy. 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 11 (u restaurace) se nachází v příloze č. 14 

této práce.  
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9.12 Dětské hřiště č. 12 (v městském parku) 

Hřiště bylo nainstalováno v roce 1999, herní prvky tedy nemusí splňovat 

poţadavky norem. Některé části jsou uhnilé. Sestava prolézaček je netypická, ţebříky a 

rŧzné prolézací části jsou z větví stromŧ, celé hřiště pŧsobí tak trochu indiánským dojmem. 

Autorem je architekt Rostislav Ţupka zabývající se návrhem a realizací dětských hřišť ze 

dřeva, v současné době vlastní certifikáty typu na své výrobky. Na obrázku č. 31 je sestava 

houpaček v době těsně po instalaci, na obrázku č. 32 současný stav. 

 

Obrázek č. 31: Sestava houpaček v době těsně po instalaci 

 

Obrázek č. 32: Současný stav 
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Provozní řád je vyvěšen, je však poničen vandaly (posprejován), některé údaje jsou 

špatně čitelné (obrázek č. 33).  

 

Obrázek č. 33: Poškozený provozní řád 

 

Tabulka s hodnocením dětského hřiště č. 12 (v městském parku) se nachází 

v příloze č. 15 této práce.  

 

9.13 Souhrnné hodnocení 

Celkem byl zhodnocen stav 12 dětských hřišť v Pardubickém kraji. Tento kraj 

vykazuje největší úrazovost dětí (dle údajŧ České školní inspekce). Jedním z nejčastějších 

prohřeškŧ byla absence provozního řádu či piktogramu na hřišti, případně chybějící údaje 

v nich. Dále provozovatelé často neprovádí kontroly, nevedou o nich zápisy, neevidují 

úrazy. Systém řízení bezpečnosti dětských hřišť nemá zaveden téměř nikdo. Zařízení není 

často označeno dle normy, chybí značky základní úrovně (i kdyţ toto nemohu s jistotou 

tvrdit, jelikoţ značky mohly být umístěny pod herním povrchem). 

Některá hřiště jsou ve špatném technickém stavu, nosné konstrukce jsou uhnilé, trčí 

hřebíky, šrouby, jsou odkryté základy. Tyto závady se nejčastěji vyskytují u 
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provozovatelŧ, kteří nedbají svých povinností a problematikou bezpečného provozu hřišť 

se odmítají zabývat. 
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10 NÁVRH OPATŘENÍ 

 

V následující kapitole uvádím přehled opatření, které by měly vést ke zlepšení 

bezpečnosti na dětských hřištích. Jde o souhrn základních pravidel pro provozovatele 

dětských zábavných zařízení. 

Především je třeba zajistit, aby provozovatel věděl o všech svých povinnostech 

vyplývajících z provozování dětského hřiště. Informací o této problematice je na internetu 

poměrně dost. Mnoho informací mají na svých internetových stránkách sami výrobci. 

Většina z nich nabízí poradenskou sluţbu pro klienty, kdy je seznámí se základními 

povinnostmi. Také existují školení pro provozovatele hřišť, provádí je např. TÜV SÜD 

Czech, s.r.o. Jistě i v rámci státní správy se lze k informacím o bezpečném provozu dostat. 

Cílem této práce je všechny tyto informace shrnout do srozumitelné podoby. 

V rámci jednoznačného výkladu pojmu oprávněná osoba bych doporučila 

v právním předpise tento pojem definovat. Provozovatelé mnohdy tápou a neví, koho si na 

tyto kontroly mohou najmout.   

 

Technická opatření: 

- Udrţovat herní povrch (sekání trávy, kontrola tloušťky vrstvy dopadového materiálu, 

obnova povrchu) 

- Obnova nátěrŧ dle vizuální kontroly 

- Pravidelný úklid hřiště (střepy, psí výkaly, injekční stříkačky, vyprazdňování 

odpadkových košŧ apod.) 

- Instalace informační tabulky a provozního řádu a jejich údrţba 

- Údrţba plotu (nátěr, funkčnost branky příp. zámku, výměna poškozených částí) 

- Zajištění výměny nebo opravy poškozených prvkŧ 

 

Organizační opatření: 

- Vybírat pouze výrobce vlastnící certifikát typu, popřípadě prohlášení o shodě 

- Nechat si zpracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu (povrchy, odstupy, 

dopadové plochy …) 

- Pokud výrobce nedodá dokumentaci k instalaci, údrţbě, kontrolách a opravách, 

vyţádat si ji 
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- Vybrat spolehlivou montáţní firmu, která herní zařízení nainstaluje v souladu s pokyny 

výrobce 

- Před uvedením do provozu nechat hřiště zkontrolovat, zda jsou prvky správně 

nainstalovány v souladu s pokyny výrobce, zda jsou správně zřízeny dopadové plochy, 

prostory pádu se nepřekrývají apod. (např. kontrola oprávněnou osobou, výrobcem – 

výchozí revize) 

- Vypracovat provozní řád a informační tabulku a umístit je na hřišti 

- Umístit na hřiště informační tabulku Zákaz vodění psŧ  

- Stanovení plánu kontrol na základě pokynŧ výrobce 

- Určit osobu zodpovědnou za provádění kontrol a revizí, údrţbu a příp. opravy 

- Zajistit pro osobu pověřenou běţnou a provozní kontrolou odpovídající školení, 

obvykle ve spolupráci s výrobcem 

- Pravidelné provádění kontrol dle plánu 

- Vést knihu kontrol 

- Vést evidenci úrazŧ (do provozního řádu umístit výzvu k nahlášení úrazu, např. 

V případě úrazu prosíme rodiče, aby toto nahlásili na tel. číslo xxx.) a přijmout 

opatření na jejich minimalizování 

- Do provozního řádu umístit výzvu pro rodiče, aby hlásili zjištěné závady na zařízení 

(uvést kontaktní osobu a tel. číslo) 

- Zavést účinný systém řízení bezpečnosti, pravidelně ho vyhodnocovat (min. 1x ročně) 

a přijímat opatření ke zlepšení systému 

- Provozní řád vydat jako obecní vyhlášku (doporučení pro obecní úřady, lze stanovit 

výši pokut např. za poškození zařízení a jiná porušení provozního řádu, tyto pokuty pak 

lze vymáhat při správním řízení) 

- Spolupráce s městskou policií při údrţbě pořádku na veřejných dětských hřištích 
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11 ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat metodiku bezpečného provozu 

dětských hřišť za účelem sníţení vysoké úrazovosti.  

V práci je uvedena statistika úrazovosti na dětských hřištích, sestaven přehled 

právních předpisŧ týkajících se problematiky bezpečnosti dětských hřišť a uvedeny 

základní poţadavky příslušných norem. Na závěr jsem provedla prŧzkum a hodnocení 

stavu několika vybraných dětských hřišť v rámci Pardubického kraje. 

 

Jedním z hlavních problémŧ zjištěných při zpracovávání diplomové práce je 

absence definice pojmu „pověřená osoba“. Ta dle normy provádí roční hlavní kontrolu 

herních zařízení, ovšem nikde není specifikováno, kdo to je a jaké musí splňovat 

podmínky. Toto je velkým nedostatkem. Navrhuji termín pověřené osoby legislativně 

ošetřit. Stanovit v právním předpise, kdo je pověřenou osobou, jaké poţadavky musí 

splňovat, aby mohla provádět kontroly dětských zařízení. Podobně jako je to přesně dáno u 

vyhrazených technických zařízení. 

 

Pro část diplomové práce, ve které jsem zjišťovala současný stav dětských hřišť 

jsem sestavila tabulku, ve které jsou uvedeny základní poţadavky a povinnosti pro 

provozovatele. Z jednotlivých dotazníkŧ vyplývá, ţe nejčastějším problémem je zanedbaná 

údrţba (obnova povrchových nátěrŧ a hniloba nosných konstrukcí) a neoznačené herní 

prvky i samotná hřiště (provozní řád a informační tabulka). Nejen ţe provozovatel často 

nevede knihu kontrol, ale mnohdy ani předepsané kontroly neprovádí.  

 

Ze souhrnu základních povinností a doporučení daných provozovatelŧm 

příslušnými normami a z nedostatkŧ zjištěných při kontrolách hřišť jsem zpracovala návrh 

opatření ke zvýšení bezpečnosti dětských hřišť. Tento návrh by měl být vodítkem pro 

provozovatele a zajistit vyšší bezpečnost na dětských hřištích.  
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Příloha č. 1: Provozní řád dětského hřiště [19] 

Provozní řád veřejného dětského hřiště v XXXX 
vydaný dne XXXX 

1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a 

uţivatele hřiště. 

2/ Provozovatelem hřiště je obec XXXX. 

3/ Provozní doba je: 

duben – říjen 8:00 – 20:00 hod. 

listopad – březen 8:00 – 17:00 hod. 

4/ Pouţívání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let. 

Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a 

dohled nad dětmi. 

5/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, uţívání herních prvkŧ a 

vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičŧ, 

zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. 

6/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným 

infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán. 

7/ Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uţivatele, za děti ručí rodiče, 

odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba 

8/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvkŧ je trestné. 

Kaţdý kdo zpŧsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu 

ve prospěch provozovatele. 

Návštěvník je povinen: 

 seznámit se s tímto řádem a tento dodrţovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost 

a dodrţovat pravidla slušného chování 

 šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště 

 dospělá osoba je povinna předtím, neţ se dítě dostane do kontaktu s herními prvky 

a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si 

dětí v pořádku. 

 zajistit si proti krádeţi veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za 

odcizení nebo ztrátu těchto věcí 

Návštěvníkům je zakázáno: 

 vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu 

 je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolŧ a ve stoje 

 houpání se na řetízkových houpačkách bez přidrţování se oběma rukama, popř. 

vyskakování ze sedátka za pohybu 
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 přechody přes mosty sestav bez přidrţování se madla alespoň jednou rukou 

 vylézání na střechy věţí 

 přelézání zábran a zábradlí 

 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s 

vybavením a zařízením dětského hřiště 

 pouţívání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běţného uţívání, přičemţ 

běţným uţíváním se rozumí takové uţívání, které je pro herní prvek dané a 

provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného uţívání 

 pouţívání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při 

níţ hrozí vznik popálenin při doteku 

 vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je 

jeho povrch namrzlý 

 přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, 

nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví) 

 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat 

hřiště a jeho okolí 

 kouřit, konzumovat alkohol, uţívat omamné, toxické a psychotropní látky 

 stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm 

 vstup se psy a jinými zvířaty 

 pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, 

skateboardu apod. 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodrţováním tohoto řádu a ostatních 

předpisŧ. 

Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údrţbu dětského 

hřiště“ – příloha č. 1 

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo 

vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště. 

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad 

XXXX, tel. XXXXXX  

důleţitá telefonní čísla: 
záchranná sluţba 155 

policie 158 

hasiči 150 

tísňová linka 112 

Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen zastupitelstvem obce XXX dne XXXX. 

XXXX, starosta obce 
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Příloha č. 1 Provozního řádu dětského hřiště v XXXX 

Kontrola a údrţba zařízení dětského hřiště 
Dle ČSN EN 1176 – 1177 

1/ Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu 

2/ Rozsah kontrol  

Běţná vizuální kontrola 

Umoţňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být zpŧsobeny vandalizmem, 

pouţíváním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené 

či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, 

stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné 

opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k 

značkám základní úrovně. 

(provádějí prŧběţně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti) 

Provozní kontrola 

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z 

hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynŧ uvedených v bodě 3/. Interval 

provozní kontroly záleţí na četnosti pouţívání-doporučený interval je 1x za 2 měsíce. 

(provádí majitel/provozovatel hřiště nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny 

výrobce) 

Roční hlavní kontrola 

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základŧ a povrchŧ, 

známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, 

plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Ve 

stejném intervalu bude provedena výměna náplně pískoviště. 

Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsícŧ. 

(provádí výrobce zařízení) 

3/ Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údrţby 
Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a zjistit jejich krytí záslepkami 

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí 

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo 

korozí, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky 

Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez tvrdých či 

hranatých předmětŧ, odstranění případných skleněných střepŧ. 

Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček a vahadlové houpačky – kontrola 

opotřebení závěsŧ, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky 

musí být více neţ 350 mm 

Podesty – kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich prŧhyb není větší jak 2 cm 

Šplhací sítě a ţebříky – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), 

kontrola zda nejsou řetězy přetočeny 

Skluzavka – kontrola uchycení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou v betonovém 
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základu, zkontrolovat zda není prasklá 

Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná 

Tato příloha byla schválena zastupitelstvem obce XXXX dne XXXX. 

XXXX, starosta obce 
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Příloha č. 2: Prohlášení o shodě [15] 
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Příloha č. 3: Certifikát typu 
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Příloha č. 4: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 1 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 1 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel Obecní úřad  

Popis lokality náves obce, blízko hlavní silnice 

Zařízení   

průlezka s tabulí, klouzačka, horolezecká stěna, domeček, šikmá stěna, houpačka, lavičky, koš 

Uvedení do provozu 1998, obnova některých prvků 2006 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle 
normy 

ne, původní vybavení nemusí být, obnovené zařízení není 
označeno 

Herní povrch tráva 

Věková kategorie 3-12 let 

Provozní řád vyvěšen - není zpracován 

obsahuje všechny body - není zpracován 

Znak (piktogram) vyvěšen - není zpracován 

obsahuje všechny body - není zpracován 

Čistota a pořádek koš na odpadky, tráva pravidelně sekána, hřiště udržované 

Oplocení hřiště ano, nezamyká se 

Přístupnost pro ZZS ano, je hned u silnice 

Dokumentace dodaná 
výrobcem   

není, výrobce se již výrobou zařízení dětských hřišť nezabývá 

Instalace   

nebyla provedena odbornou firmou, nainstalovali pracovníci obecního úřadu 

Údržba a kontrola plán kontrol není stanoven 

druhy kontrol 

kdo provádí - neprovádí se 

kniha kontrol - není zavedena 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  ne 

Úrazy nejsou evidovány 
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Roční ověření řízení 
bezpečnosti není zavedeno 

Zjištěné závady   

hřiště ve špatném technickém stavu, uhnilé nosné konstrukce, zcela nevhodné k používání, 
některé prvky jsou špatně ukotvené a hrozí zřícení, o hřiště se jeho provozovatel nestará a neplní 

tak své povinnosti 
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Příloha č. 5: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 2 (školní hřiště u ZŠ a MŠ) 

 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště 
Dětské hřiště č. 2 (u mateřské a základní 
školy) 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel ZŠ a MŠ 

Popis lokality 

uzavřený areál, oplocený, blízko 
staveniště tělocvičny základní školy 

(oploceno) 

Herní zařízení   

houpačky, prolézačka s tabulí, altán, lavičky, pískoviště, horolezecká stěna 

Uvedení do provozu 1998, 2003 horolezecká stěna 

Druh (veřejné, školní apod.) školní 

Výrobce herních zařízení není známo 

Označení herních zařízení dle normy ne 

Herní povrch tráva 

Věková kategorie 3-12 let 

Provozní/návštěvní řád  není vyvěšen 

obsahuje všechny body 

Znak (piktogram) není zpracován 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště ano 

Čistota a pořádek 

v současné době provoz omezen z 
důvodu stavby tělocvičny, trávník 

udržovaný, koš k dispozici 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

není 

Instalace   

pracovníky obecního úřadu 

Údržba a kontrola není stanoven plán kontrol 

druhy kontrol 

kdo  neprovádí se 

kniha kontrol není zavedena 
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Prohlášení o shodě, popř. certifikát  ne 

Úrazy jsou 

je vedena evidence - kniha úrazů vedena 

Roční ověření řízení bezpečnosti Není zavedeno  

Zjištěné závady   

houpačky umístěny blízko betonového chodníku a pískoviště, na prolézačce s tabulí trčí třísky, 
přes zahradu je provizorně vybudován panelový chodník jako přístupová cesta do mateřské školy 

v době stavby tělocvičny - chodník je cca 30 cm nad úrovní terénu, hrozí zakopnutí či pád na 
hranu panelu, horolezecká stěna je umístěna příliš blízko k budově školy, nejsou odpovídající 

dopadové plochy, na zemi se nachází překážky (lavička, podstavec slunečníku) 
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Příloha č. 6: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 3 (stanoviště cyklostezky) 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Stanoviště cyklistické stezky  

Adresa 
 Provozovatel Obecní úřad  

Popis lokality 
náves, střed obce, v blízkosti místní komunikace, nedaleko 

základní a mateřské školy, obecního úřadu 

Herní zařízení   

pružinová houpačka, domeček s houpacím mostem, prolézačka, posezení 

Uvedení do provozu 2006 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám, ale nebyl nalezen na internetu 

Označení herních zařízení dle 
normy ne 

Herní povrch tráva 

Věková kategorie 3-12 let 

Provozní řád není zpracován 

Znak (piktogram) není zpracován 

Oplocení hřiště ne, od cesty odděleno živým plotem 

Čistota a pořádek 
pravidelně sekán trávník, kolem stromů se nachází kameny 
a zbytky stavebního materiálu, koš na odpadky je umístěn 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

ne 

Instalace   

pracovníky obecního úřadu 

Údržba a kontrola kontroly nejsou prováděny 

kniha kontrol není zavedena 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  ne 

Úrazy nejsou hlášeny žádné úrazy 

je vedena evidence - není zavedena kniha úrazů 

Roční ověření řízení bezpečnosti není zavedeno 

Zjištěné závady 
 

není vedeno jako dětské hřiště, ale jako stanoviště cyklostezky, ale požadavky norem se vztahují 
na jednotlivé herní zařízení, ne souhrnně na celé dětské hřiště 
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Příloha č. 7: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 4 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 4 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel Obecní úřad  

Popis lokality okraj obce, u hlavní silnice - není příliš frekventovaná 

Herní zařízení   

Šestihran Natála, Prolézačka Z, Šplhací věž Agnes, Houpačka klasik, Pružinové houpadlo, 
Domeček s verandou, Chatka Špičák, Šplhací stěna Vojtík, Dětský vlak, Lavice jednoduchá, Stůl, 

Sedací kůň, Pyramida Čmelda, Houpací most, Posezení Pohoda, Šplhací věž Agneska, Kreslící 
tabule, Lavice Ája                                                                                                                                                                                                                                         

Uvedení do provozu 2009 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle 
normy ne, štítky byly dodány, ale nejsou na zařízení upevněny 

Herní povrch 
písek, u některých zařízení musí být vybudovány dopadové 

plochy - chybí 

Věková kategorie 3-12 let 

Provozní řád není dosud zpracován, bude vyvěšen 

obsahuje všechny body - není zpracován 

Znak (piktogram) ne 

obsahuje všechny body - není zpracován 

Oplocení hřiště ano, lze uzamknout 

Čistota a pořádek 
odpadkový koš umístěn, úklid budou provádět pracovníci 

obecního úřadu 

Přístupnost pro ZZS ano, hřiště se nachází přímo u silnice 

Dokumentace dodaná 
výrobcem   

výrobce dodal návod k instalaci, ostatní doporučení jsou na internetových stránkách firmy 

Instalace provedena dodavatelsky odbornou firmou dle pokynů výrobce 

  

Údržba a kontrola 
stanoven plán kontrol - ano, výrobce uvádí na internetu 
doporučené termíny  

druhy kontrol - běžná, provozní, roční - doporučení výrobce (běžná denní, měsíční, roční) 

kdo provádí - roční kontrolu provádí zástupce výrobce, provozní kontrolu provozovatelem 
určená osoba 
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kniha kontrol bude zavedena, dosud není 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  jsou od výrobce k dispozici 

Úrazy zatím se nestal žádný úraz (krátká doba provozu) 

kniha úrazů bude zavedena 

Roční ověření řízení 
bezpečnosti řízení bezpečnosti nebylo zavedeno 

Zjištěné závady   

Zařízení dětského hřiště není označeno podle normy, i když označení bylo výrobcem dodáno, 
na zařízení chybí značka základní úrovně, není vypracován provozní řád ani piktogram označení 

hřiště, není stanoven plán kontrol, není zavedena kniha kontrol, není zavedena kniha úrazů, 
není stanoveno, kdo provádí běžnou a provozní kontrolu, není zavedeno řízení bezpečnosti, u 

požadovaných zařízení nejsou dobudovány dopadové plochy 
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Příloha č. 8: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 5 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 5 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel nezjištěno 

Popis lokality lesík, v zástavbě nových rodinných domů 

Herní zařízení   

závěsná houpačka s prolézačkou, skluzavka s houpačkou, ohniště s lavičkami, lavička pes, totem, 
prolézačka Z - síť, žebřík, provazový žebřík, tabule, lavička housenka, koš, lavičky, stojan na kola 

Uvedení do provozu cca 2002 

Druh (veřejné, školní apod.) 
majetek vlastníků okolních domů, ale není označeno jako 

soukromé 

Výrobce herních zařízení není známo 

Označení herních zařízení dle 
normy ne 

Herní povrch 
částečně hlína, zbytky trávy, drobné větvičky a žaludy z 

okolních stromů 

Věková kategorie není označeno 

Provozní řád vyvěšen není 

obsahuje všechny body 

Znak (piktogram) vyvěšen není 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště ne 

Čistota a pořádek ano, koš na odpadky 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

nebyl zjištěn majitel 

Instalace   

nebyl zjištěn majitel 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol nebyl zjištěn majitel 

druhy kontrol 

kdo provádí 

kniha kontrol 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  nebyl zjištěn majitel 

Úrazy nebyl zjištěn majitel 
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Roční ověření řízení bezpečnosti nebyl zjištěn majitel 

Zjištěné závady u prolézačky uhnilá část konstrukce, uhnilý ocas lavičky-psa 

trčící hřebík u psa, tabule ve špatném stavu, trčící třísky, odlupující se dýha, neobnovený nátěr. 
Dle OÚ si hřiště postavili bez povolení majitelé okolních domů, je tedy soukromé, mělo by být 

označeno, aby návštěvníci věděli, kdo je provozovatel 
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Příloha č. 9: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 6 

 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 6 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel OÚ  

Popis lokality 
náves, střed obce, v blízkosti pošta, obchod, zdravotní 
středisko, hospoda, poměrně frekventovaná lokalita 

Herní zařízení   

pružinová houpačka, lavička - pes, vahadlová houpačka, multifunkční sestava - skluzavka, tabule, 
síť, houpací most, hrazdy, šikmá stěna, horolezecká stěna, houpačka, lavičky, koš 

Uvedení do provozu multifunkční sestava 2009, houpačky 2008 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle 
normy ano kromě lavičky - pes 

Herní povrch 
pod multifunkční sestavou kamínky, zbytek tráva, u houpaček 

vydřená 

Věková kategorie 
pružinové houpačky označeny nálepkou 3-10let, zbytek není 

označen 

Provozní řád vyvěšen není, ale je zpracován 

obsahuje všechny body ano 

Znak (piktogram) není zpracován 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště ne 

Čistota a pořádek posekaný trávník, odpadkový koš 

Přístupnost pro ZZS ano, zdravotnické středisko vedle 

Dokumentace dodaná 
výrobcem   

je k dispozici 

Instalace   

návod k instalaci je k dispozici 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ano 

druhy kontrol - běžná (pracovník OÚ), povozní (pracovník OÚ), roční (smluvní firma) 

kniha kontrol ano 

Prohlášení o shodě, popř. ano 
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certifikát  

Úrazy jsou ne 

je vedena evidence        ne 

Roční ověření řízení bezpečnosti ne 

Zjištěné závady   

vydřená tráva pod houpačkami, chybí piktogram, není vedena evidence úrazů 
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Příloha č. 10: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 7 (u mateřské školy) 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště u mateřské školy 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel OÚ  

Popis lokality školní zahrada 

Herní zařízení   

vahadlová houpačka, skluzavka, domeček, autíčko, lavičky 

Uvedení do provozu 2001 

Druh (veřejné, školní apod.) školní 

Výrobce herních zařízení nezjištěno 

Označení herních zařízení dle normy ne 

Herní povrch tráva 

Věková kategorie není označeno, 3-12 let 

Provozní řád je, ale není vyvěšen 

obsahuje všechny body ano 

Znak (piktogram) není zpracován 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště ano 

Čistota a pořádek 
ano, pravidelně sekáno 

pracovníky OÚ 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

není 

Instalace   

nejsou pokyny výrobce 

Údržba a kontrola 
stanoven plán kontrol ano, v 
provozním řádu 

druhy kontrol běžná (učitelka MŠ), provozní (pracovník údržby obecního úřadu), roční (smluvní 
firma) 

kniha kontrol ano 

Prohlášení o shodě, popř. certifikát  ne 

Úrazy 
jsou - drobné poranění, škrábnutí, 
odřeniny 

je vedena evidence ano 



 

84 

Roční ověření řízení bezpečnosti ne 

Zjištěné závady 
 chybí jeden stupeň žebříku u skluzavky 
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Příloha č. 11: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 8 

 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 8 

Adresa okres Pardubice 

Provozovatel OÚ  

Popis lokality uprostřed nové zástavby rodinných domů 

Herní zařízení   

pružinové houpačky, vahadlová houpačka, závěsná houpačka, skluzavka, kolotoč, prolézačky, 
stojan na kola, koš, chemické WC 

Uvedení do provozu 2007 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle 
normy ano 

Herní povrch písek 

Věková kategorie každý prvek označen nálepkou 

Provozní řád vyvěšen - nástěnka u vstupu na hřiště, je vybledlý 

obsahuje všechny body ano 

Znak (piktogram) vyvěšen ano 

obsahuje všechny body ano 

Oplocení hřiště ano 

Čistota a pořádek udržován 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná 
výrobcem   

je k dispozici předepsaná dokumentace 

Instalace   

provedena dle pokynů výrobce 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ano 

druhy kontrol - běžná, provozní, roční 

kdo provádí - běžnou a provozní správce hřiště, roční najatá firma 

kniha kontrol je vedena 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  ano, je k dispozici na www stránkách výrobce 

Úrazy jsou, žádné vážné úrazy se dosud nestaly 

je vedena evidence - ano, správce hřiště 
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Roční ověření řízení 
bezpečnosti ne 

Zjištěné závady   

značka základní úrovně - písek není dosypán až po tuto značku, u kolotoče vyčnívá betonový 
základ (písek je odhrnutý dětmi) 
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Příloha č. 12: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 9 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 9 

Adresa Okres Pardubice 

Provozovatel OÚ  

Popis lokality 
uprostřed obce, v blízkosti 

požární nádrže 

Herní zařízení   

kolotoč, vahadlová houpačka, závěsná houpačka lodičky, skluzavka, prolézačka, zavěšená kláda, 
prolézačka zeměkoule, kolotoč, pískoviště 

Uvedení do provozu 70. léta  

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení není známo 

Označení herních zařízení dle normy ne 

Herní povrch tráva 

Věková kategorie není označeno 

Provozní řád není zpracován 

obsahuje všechny body 

Znak (piktogram) vyvěšen ne 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště 
ne, částečně ohraničen živým 

plotem 

Čistota a pořádek ano, trávník udržovaný 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

ne vzhledem ke stáří hřiště 

Instalace   

není dokumentace 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ne 

druhy kontrol není prováděno systematicky, při údržbě zeleně vizuální kontrola pracovníky OÚ 

kniha kontrol ne 

Prohlášení o shodě, popř. certifikát  ne 

Úrazy jsou ne 

je vedena evidence ne 

Roční ověření řízení bezpečnosti ne 

Zjištěné závady   

klasické hřiště s původními herními prvky, nejsou prováděny pravidelné kontroly, pouze 
příležitostně při sekání trávy apod., ale vzhledem ke stáří je hřiště v dobrém stavu 
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Příloha č. 13: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 10 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 10 

Adresa Okres Pardubice 

Provozovatel úřad Městského obvodu  

Popis lokality mezi paneláky 

Herní zařízení   

vahadlová houpačka, závěsná houpačka koš, pískoviště, prostorová síť, lavičky, koše 

Uvedení do provozu 2008 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle normy ano 

Herní povrch pryžová dlažba, pod prostorovou sítí písek 

Věková kategorie není označeno 

Provozní řád vyvěšen ne - připravena tabulka 

obsahuje všechny body 

Znak (piktogram) 
vyvěšen ne, ale připravena tabulka na 
umístění 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště 
prostorová síť ne, zbytek hřiště oplocen 

nízkým plotem 

Čistota a pořádek ano 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

je k dispozici 

Instalace   

dle pokynů výrobce 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ano 

druhy kontrol běžná a provozní (správce hřiště), roční najatá firma 

kdo provádí 

kniha kontrol ano 

Prohlášení o shodě, popř. certifikát  ano 

Úrazy nejsou hlášeny 

je vedena evidence ne 

Roční ověření řízení bezpečnosti ne 

Zjištěné závady   

nové hřiště, zařízení v pořádku, udržované, chybí piktogram 
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Příloha č. 14: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 11 (u restaurace) 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 11 (u restaurace) 

Adresa Okres Pardubice 

Provozovatel Restaurace  

Popis lokality vedle zahradní restaurace, v blízkosti paneláky, obchody 

Herní zařízení   

závěsná houpačka, vahadlová houpačka, pískoviště, multifunkční sestava Hrad jezerní královny- 
lanovka, skluzavka, houpací most, horolezecká stěna, šikmá stěna, houpací kláda 

Uvedení do provozu 2008 

Druh (veřejné, školní apod.) soukromé - pro návštěvníky restaurace 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle 
normy pouze Hrad jezerní královny, ostatní prvky neoznačeny 

Herní povrch písek 

Věková kategorie 3-15 let 

Provozní řád vyvěšen ano 

obsahuje všechny body ne - smazané údaje o provozovateli a kontakt na údržbu hřiště 

Znak (piktogram) vyvěšen ano 

obsahuje všechny body neobsahuje nezbytné kontaktní údaje 

Oplocení hřiště ano 

Čistota a pořádek 
v písku se nachází papírky, obaly od brambůrek apod., na 

chodníku u plotu střepy 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná 
výrobcem   

ano 

Instalace   

dle pokynů výrobce 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ano 

druhy kontrol běžná, provozní, roční 

kdo provádí běžné a provozní pracovník zodpovědný za údržbu, roční zástupce výrobce 

kniha kontrol ano 

Prohlášení o shodě, popř. 
certifikát  ano 

Úrazy nejsou hlášeny 

je vedena evidence ne 
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Roční ověření řízení 
bezpečnosti ano, výrobce zajišťuje 

Zjištěné závady   

nepořádek - papírky, obaly od brambůrek, střepy na chodníku u plotu, v provozním řádu chybí 
údaje a kontakt na pracovníka zodpovědného za údržbu 
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Příloha č. 15: Hodnocení stavu dětského hřiště č. 12 (v městském parku) 

HODNOCENÍ STAVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Název hřiště Dětské hřiště č. 12 

Adresa Okres Pardubice 

Provozovatel Úřad Městského obvodu  

Popis lokality park 

Herní zařízení   

sestava závěsných houpaček, pískoviště, lavička totem, sestava prolézaček 

Uvedení do provozu 1999 

Druh (veřejné, školní apod.) veřejné 

Výrobce herních zařízení Je znám 

Označení herních zařízení dle normy ne 

Herní povrch zbytky písku, hlína 

Věková kategorie není označeno 

Provozní řád vyvěšen ano, poškozen vandaly 

obsahuje všechny body není označena věková kategorie  

Znak (piktogram) 
ne - potřebné údaje v provozním 
řádu 

obsahuje všechny body 

Oplocení hřiště ne 

Čistota a pořádek 
ano, kromě poničeného 

provozního řádu 

Přístupnost pro ZZS ano 

Dokumentace dodaná výrobcem   

ne 

Instalace   

ještě před platností normy ČSN EN 1176 

Údržba a kontrola stanoven plán kontrol ano 

druhy kontrol běžná, provozní, roční 

kdo provádí běžné a provozní pracovníci určení na údržbu hřišť, roční najatá firma 

kniha kontrol ano 

Prohlášení o shodě, popř. certifikát  ne 

Úrazy nejsou hlášeny, není evidence 

Roční ověření řízení bezpečnosti ne 

Zjištěné závady   

některé prvky uhnilé, sedřený nátěr, atypické prolézačky z větví - vyhovuje požadavkům 
normy???, poničený provozní řád, jeden herní prvek nerozpoznatelný k čemu slouží 
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Příloha č. 16: Oficiální stanovisko TÜV SÜD CZECH, s.r.o. k provádění kontrol [21] 
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