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Anotace 

ŠÍMA, J. Bezpečnost dětských hřišť se zaměřením na používané herní prvky: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2012, 43 s. 

 

Tato práce se zabývá problematikou bezpečnosti dětských hřišť se zaměřením na 

pouţívané herní prvky. V této práci je uveden výčet zákonů týkající se této problematiky pro 

dětská hřiště. Dále rozdělení dětských hřišť s jejich popisem. Hlavní část práce podává 

přehled o technických poţadavcích na dětská hřiště a podrobněji popisuje poţadavky na 

jednotlivé herní prvky, jako jsou houpačky, kolotoče, kolébačky, lanovky a skluzavky. 

V práci je také popsán systém kontroly a údrţby dětských hřišť. Hlavní částí práce je aplikace 

analýz na dvě vybraná dětská hřiště, jednoho v objektu umístěného a jednoho vnějšího 

dětského hřiště, z města Ostravy a provedeno srovnání jejich rizik.  

 

Klíčová slova: dětské hřiště, herní prvek, bezpečnost  

 

 

This work deals with safety of playgrounds and focuses on used components. The 

listing of laws dealing with these problems is stayed in this work as well as categorization of 

playgrounds with their detailed description. The main part of the work focuses on technical 

demands and description of particular components such as swings, roundabounds, seesaws, 

funiculars and slides. There is also described system of supervision and maintenance of 

playgrounds. The analysis of two chosen playgrounds is main part of the work. Both 

playgrounds are situated in Ostrava, one is located inside of the building and the second 

outside. The comparison of their risks has been executed. 
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1 ÚVOD 

Volně přístupná dětská hřiště a další veřejná sportovní zařízení jsou důleţitou součástí 

městské zástavby, která neslouţí pouze jako místo pro pohybové vyţití a rozvoj zejména dětí 

a dorostu, ale také jako odpočinková místa pro širokou veřejnost. Pohybové aktivity dětí 

přispívají k jejich správnému fyzickému a mentálnímu vývoji a proto je potřeba dětem 

nabídnout atraktivní moţnosti sportovního vyţití. S ohledem na časté vyuţívání dětských 

hřišť, a to především dětmi, je potřeba veřejně přístupná sportoviště udrţovat v takovém stavu 

aby je neohroţovali a v případě špatného stavu hřiště nebo jeho součásti tento stav odhalit  

a opravit. Veřejně přístupná zařízení jsou obvykle ve správě institucí veřejné správy města  

a v České republice spadají pod ministerstvo zdravotnictví. Tyto instituce pak mají za úkol 

zajistit provozuschopnost, bezpečnost a dobrý technický stav odpovídající příslušným 

normám.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie se poţadavky na technický stav dětských 

hřišť zpřísnili přijetím celoevropských bezpečnostních norem EN 1176 a EN1177 pro dětská 

hřiště. Tyto normy ukládají provozovateli nebo majiteli povinnost kontroly a údrţby včetně 

jejich intervalů. Kontrola stavu dětského hříště se sestává z hodnocení hygieny, obsahu 

a bezpečnosti. Kontrola jednotlivých prvků a součástí je vedle vlastností povrchu tlumícího 

náraz stěţejním ukazatelem bezpečnosti daného hřiště.  Z tohoto důvodu jsem se ve své práci 

zaměřil na pouţívané herní prvky a jejich hodnocení bezpečnosti. Cílem mé práce je 

zhodnotit stávající stav bezpečnosti vybraného dětského hřiště podle stávajících norem 

a postupů a aplikovat vhodnou analýzu rizik, z níţ vyplynou kritická místa pro zlepšení 

a inovace. S ohledem na fakt, ţe dětská hřiště nejsou jen otázkou venkovního řešení,  ale často 

jsou také umístěna uvnitř objektu, kde slouţí jako dětské koutky nebo jsou součástí vybavení 

školek, pouţiji stejný postup pro hřiště umístěné v objektu a provedu srovnání rizik vnějšího 

a v objektu umístěného dětského hřiště.  
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2 REŠERŠE 

Pro zpracování práce jsem vycházel především z následujících informačních zdrojů: 

 

Celoevropská bezpečnostní norma EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště. 

Norma stanovuje obecné technické poţadavky na zařízení dětských hřišť a jejich povrchu. 

V dalších částech pak udává specifické poţadavky pro jednotlivé herní prvky. Pro řešení 

problematiky jsem pouţíval všech jejích sedm částí. 

 

MATOUŠEK J. Zařízení pro pohybovou rekreaci. 1. Vyd. Praha: Nakladatelství Olympia, 

1985. ISBN 27-031-85. 

V knize je řešena problematika pouţití hracích prvků venku i v bytě společně s problematikou 

výstavby a umísťování veřejně přístupných hřišť. V kapitolách určených přímo vybavení 

dětských hřišť se nachází podrobnější popis jednotlivých zařízení a jejich obecných 

poţadavků. 

 

BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií I. [online]. 2006. Dostupné z 

http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/skripta-PZH-

I.pdf. 

V této publikaci je mimo jiné uveden přehled mnoha analitických metod a případových studií 

na některé z nich. Tento text mi byl nápomocen při výběru metod  analýz rizik. 

 

Informace důleţité pro výběr venkovního hřiště jako míra zalidnění částí Ostravy, rozloha 

hřiště a název firmy jíţ byla svěřena kontrola a údrţba hřiště byly získány na základě 

konzultací s Městským úřadem  městského obvodu Ostrava-Jih odbor dopravy a komunálních 

sluţeb.   
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY  

Právních předpisů týkajících se problematiky bezpečnosti dětských hřišť je celá řada. 

V následující kapitole uvádím ty, jenţ byly pro tvorbu této práce nejdůleţitější společně 

s normami upravujícími bezpečnost dětských hřišť. 

3.1 Celoevropská bezpečnostní norma EB 1176 pro dětská hřiště  

Cílem normy je vyhnout se váţným nehodám, které by vedly k doţivotnímu postiţení 

nebo úmrtí. Prostřednictvím normativních poţadavků se snaţí nastavit dostatečnou úroveň 

bezpečnosti společně s podporou činností a vlastností, které děti získávají v průběhu 

pouţívání herních prvků. Norma obsahuje podrobné informace o všeobecných bezpečnostních 

poţadavcích od typu materiálu přes konstrukci, výrobu, zkušební metody a značení.  

3.2 Zákon č. 102/2001 Sb., O obecné bezpečnosti výrobku 

Tento zákon stanovuje obecné poţadavky na bezpečnost výrobku jejich průvodní 

dokumentaci a označování. Dále pak povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku 

a dohled nad dodrţováním stanovených poţadavků společně s moţnými sankcemi. 

§ 4 odstavec 4: 

Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho 

užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor, který uvádí takové 

výrobky na trh nebo do oběhu, povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci, 

pokud toto nebezpečí není zřejmé. Současně jsou tyto osoby povinny přesně určit části 

výrobku, které mohou vyvolat nebezpečí, a popsat způsob jejich bezpečného užívání. Uvedení 

tohoto upozornění nezbavuje výrobce nebo distributora povinnosti zajistit ostatní požadavky 

na bezpečnost výrobku. [14] 

3.3 Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele 

Zákon stanovuje podmínky pro podnikaní z hlediska ochrany spotřebitele, povinnosti 

veřejné správy a oprávnění spotřebitelů, sdruţení spotřebitelů a jiných právnických osob 

zaloţených k ochraně spotřebitele. 
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§9 odstavec 1: 

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků 

nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, 

které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím 

s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu 

jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém 

písemném návodu a aby byly srozumitelné. [16] 

§10 odstavec 2: 

 Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání 

návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně 

známá. [16] 

3.4 Zákon č. 59/1998 Sb., O odpovědnosti za škodu zpŧsobenou za škodu 

zpŧsobenou vadou výrobku 

Zákon upravuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon se vztahuje 

také na škodu na zdraví vzniklou v důsledku vady výrobku. Dále moţnosti zproštění 

odpovědnosti, promlčení a zánik práva na náhradu škody. 

§ 1: 

Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, 

než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským účelům, 

odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu výrobku, 

vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Výrobce se může 

odpovědnosti zprostit pouze na základě skutečností stanovených v § 5. [13] 

§ 5 odstavec 1: 

Výrobce se zprostí odpovědnosti, prokáže-li, že a) výrobek neuvedl na trh nebo b) 

s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že vada výrobku, která způsobila 

škodu, neexistovala v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, nebo nastala později nebo c) 

výrobek nevyrobil pro prodej nebo jinou formu použití pro podnikatelské účely ani že výrobek 

nebyl vyroben nebo jím šířen v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo d) vada výrobku je 

důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, nebo e) 

stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho 

vadu. [13] 
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4 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

V současné době děti a dospívající lidé stále více tíhnou k tomu trávit svůj volný čas 

doma u počítačů nebo televize, coţ je v rozporu s čím dál více kladeným důrazem na zdravý 

ţivotní styl. Města, která nahradila původní krajinu skýtající prostranství pro venkovní hry 

a moţnosti volného pohybu, se snaţí tuto změnu kompenzovat budováním sportovišť a volně 

dostupných hřišť. Pohyb je jedním ze základních kamenů správného vývoje dítěte a proto je 

důleţité poskytnout jim zdravé a bezpečné prostředí umoţňující pohyb mimo jejich domovy. 

Pojem dětské hřiště není definován v ţádném ze zmíněných zákonů. Obecně se má za 

to, ţe dětským hřištěm se rozumí část prostor nebo plocha vyhrazená pro pohybové aktivity 

zejména dětí ale i dalších návštěvníků. K tomuto účelu jsou na vyhrazené ploše umístěny 

prvky, které mají dát podnět k vlastní aktivitě. S přesnějšími definicemi se můţeme setkat 

v literatuře např.  

  „Hřiště jsou základním a nejrozšířenějším tělovýchovným zařízením. Jsou ze všech zařízení 

nejméně nákladná jak investičně tak zejména provozně. Činnosti na hřištích jsou velmi 

rozmanité a všestranné podle druhu a vybavení. Každou skupinu návštěvníků je možno na 

hřištích přiměřeným způsobem zaměstnat podle jejich věku, vyspělosti, zájmů i zdravotního 

stavu.“ [3] 

 

 Dětská hřiště spadají do mnoţiny veřejně přístupných hřišť, které dále můţeme dělit 

podle věku návštěvníků, pro které jsou primárně určena. Z hlediska bezpečnosti se 

samozřejmě předpokládá, ţe zmiňované hřiště a jeho prvky bude uţívat i osoba jiné věkové 

kategorie. Věkové rozdělení veřejně přístupných hřišť uvádím v následující kapitole. Vedle 

dělení hřišť podle věku je také můţeme rozdělit podle přístupnosti, na omezeně dostupná 

tj. taková, která jsou otevřena pro stálou skupinu návštěvníků s vedením jejich návštěvnosti 

a jsou odborně vedena, a dále pak na veřejně dostupná hřiště coţ jsou hřiště otevřena pro 

širokou veřejnost. Cílem těchto hřišť je poskytnout dětem rozmanitou moţnost sportovního 

vyţití v jejich blízkém okolí v libovolnou dobu,  s moţností odchodu a příchodu bez omezení. 

Nabídka pohybových aktivit na pouţitých prvcích je přizpůsobena cílové věkové skupině 

návštěvníků a plánována tak, aby úkoly byly splnitelné, aby podněcovaly, ale zároveň 

nepřetěţovaly, nepodceňovaly a byly pro děti výzvou. Pro sestavení nabídky v oblasti pohybu 

je potřebné volit takové prvky, které dětem zajistí potřebné zkušenosti při pohybu a rozvinou 

tak důvěru v sebe sama. Rozhodujícím faktorem při výběru prvků je tak spíše otázka jakou 

hru nebo pohybovou aktivitu prvek umoţní spíše, neţ otázka, co za prvek pouţít. Záleţí také 
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na způsobu s jakým se děti s danou aktivitou setkají, ten rozhoduje o tom zda se určitá aktivita 

stane podnětem vzbuzujícím zájem a zvědavost a vyvolávajícím vlastní aktivitu. [3,7, 9] 

4.1 Rozdělení dětských hřišť podle věku 

Věkové rozdělení dětských hřišť je důleţité nejen z hlediska obtíţnosti moţných 

pohybů pro menší děti, ale také z hlediska urbanistického. Je snaha o to, aby dětská hřiště byla 

v závislosti na jejich věkovém určení vhodně vzdálená a umisťována vzhledem k okolním 

budovám. Hřiště pro děti předškolního věku bude mít docházkovou vzdálenost mnohem 

menší neţ hřiště pro děti věku školního. Stejně tak se bude lišit vhodné umístění hřiště 

vzhledem k okolí, neboť hřiště s předškolními dětmi má tišší provoz a nebude tolik rušit okolí 

jako hřiště pro starší děti. Vhodné rozdělení dětských hřišť podle věkových kategorií můţeme 

nalézt v různých publikacích. Pro potřeby této práce jsem zvolil rozdělení uvedené v knize 

J.Matouška. [9] 

4.1.1 Hřiště pro děti předškolního věku  

Hřiště je určeno pro děti ve věku jednoho aţ šesti roků. Mentální i fyzický vývoj dětí 

v tomto věku je velice rychlý a proto by větší hřiště určená pro předškolní děti měla mít 

věkové rozdělení jejich částí.  Nejmenší děti uţívající dětská hřiště, tedy jednoroční aţ tříleté 

děti jsou schopny pouze omezeného mnoţství přirozených pohybů. Základní pohyby, lezení 

a chůze po rovině, se však dále zdokonalují, vlivem čehoţ dítě postupně přejde na terén 

členitý a začne zdolávat schůdky a jiné menší překáţky.  

 Hřiště pro předškolní děti by mělo být budováno v blízkosti jejich bydliště aby 

v případě potřeby mohli vyuţívat bytového zařízení. Hřiště by mělo být vybaveno 

pískovištěm, rovným terénem ale také terénem členitým kombinovaným se schůdky, dále 

skluzavky, průlezky a houpačky. U dětí starších tří let se na rozdíl od mladších dětí projevuje 

činnost kolektivního charakteru. Zajímají se o činnost druhých a začínají při hře 

spolupracovat. Rychle se rozvíjí jejich fyzické schopnosti, obratnost, rychlost zdolávání 

překáţek a rozvíjí se zájem o míčové hry. Hřiště pro děti tří aţ šesti let nebo ta část hříště pro 

ně určena by měla obsahovat nerovný terén, pískoviště, kolotoče, houpačky, průlezky 

a plochu určenou pro míčové hry. [2, 3] 

4.1.2 Hřiště pro děti školního věku  

Věková hranice hřišť určených pro děti školního věku je sedm aţ čtrnáct let. Věk 

nejstarších dětí vyuţívajících tato hřiště se různí, protoţe děti kolem dvanáctého roku 

postupně přestávají mít zájem o dětské hry a začínají se zajímat o jiné zájmové činnosti. Ve 

věku od sedmi let se u dětí silně rozvijí fantazie, touha po dobrodruţných hrách a vlastní 
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tvořivost. Tomuto vývoji by mělo jít vybavení hřiště vstříc a poskytovat moţnost tvorby 

vlastního prostředí  podle vlastních představ, které by nemělo omezovat tvůrčí schopnosti 

přesným vymezením činnosti. Tato hřiště jiţ nepotřebují věkové rozdělení jejich částí, 

nicméně je vhodné oddělit herní prvky pro děti ve věku sedmi aţ osmi let. Herní prvky pro 

tuto skupinu dětí se volí tak ţe jsou pro starší děti, z hlediska náročnosti nezajímavé a dětem 

mladším umoţňují plynulý přechod k obtíţnějším cvikům na dalších, těţších prvcích hřiště. 

I kdyţ děti jiţ dosáhli jisté obratnosti, síly a zručnosti, neměly by se na hřiště umisťovat prvky 

zaloţené na dlouhé výdrţi, síle, visy a opakované cviky v podporu na nářadí ve formě bradel 

či hrazd. Je však vhodné do těchto hřišť umístit koš na košíkovou či jízdní dráhu pro 

koloběţky. Ze základních druhů prvků by neměli chybět lávky, šplhací a ţebřinové 

konstrukce, lana, skluzavky, houpačky, průlezky, kolotoče, domečky na hraní, dopravné 

prostředky či jiné makety. [2, 3] 

4.1.3 Hřiště pro mládeţ a dospělé 

Vhodný věk návštěvníků těchto hřišť je patnáct let a více. Hřiště jsou určená i pro 

sportovní vyţití dospělých a proto je obtíţné určit horní věkovou hranici. Hřiště pro mládeţ 

a dospělé je charakteristické poskytováním moţnosti hraní her a sportů kolektivních, kde 

návštěvníci mohou ukojit svou soutěţivost. Na hřiště se umisťují plochy určené pro míčové 

hry, košíkovou, odbíjenou, fotbal či nohejbal. S herními prvky jako takovými se zde jiţ moc 

nesetkáme, protoţe patnáctileté děti jiţ nemají o průlezky, houpačky a kolotoče zájem. Stejně 

tak je to s rozdělením hřiště na části podle věku návštěvníku, které jiţ není třeba, neboť 

k hraní kolektivních her dochází i mezi příslušníky jiných generací. Vybavení těchto hřišť 

skýtá branky, koše na košíkovou, sítě a běţecké okruhy. [2, 3] 
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5 BEZPEČNOST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 

Bezpečnost dětských hřišť v minulosti záleţela spíše na individuálním přístupu neţ na 

normalizované podobě poţadavků. S postupným rozvojem měst a obcí se však začínali tvořit 

organizace zabývající se navrhováním a výstavbou dětských hřišť coţ vedlo k poţadavkům na 

jistý standard. Aţ v druhé polovině 20. století byly vytvořeny normy, jimiţ je nutné se při 

stavbě a provozu dětských hřišť řídit.   

 Dnes je zajištění bezpečnosti nezbytnou součástí dětského hřiště, a to v podobě, jakou 

stanovují normy EN1176 a EN1177. Provozovatel je tedy povinen zajistit bezpečnost a dobrý 

technický stav hřiště. Bezpečným stavem dětského hřiště rozumíme stav, kdy je vyloučena, 

nebo alespoň maximálně omezena moţnost váţného úrazu. Tohoto stavu je docilováno 

vhodným vybavením hřiště a pravidelnými kontrolami stavu hřiště. 

  To ţe provoz na hřišti má být pro návštěvníky bezpečný ovšem neznamená vyloučení 

všech cviků obratnosti a odvahy. Kaţdá hra a pohyb vůbec sebou přinášejí riziko pádu 

a poranění, které však je u dětí běţnou věcí. Jde o to, aby vybavení hřiště zbytečně 

neohroţovalo například svými rozměry. Zařízení hřiště musí odpovídat svými rozměry 

tělesným proporcím dětí věkové skupiny, pro kterou jsou určena. Řada činností určená pro 

starší děti je pro mladší dítě nejen nebezpečná, ale i škodlivá jejich vývoji. 

Všechna rizika spojená s uţíváním dětského hřiště však nemusí nutně souviset 

s herními prvky a zařízením. Některé z nebezpečí plynou z okolí hřiště, například nepořádek 

a válející se odpadky na prostranství dětského hřiště mohou vést k úrazu stejně závaţnému 

jako u herních prvků, dále neoplocené hříště umoţňuje zbytečný pohyb dalších osob, které si 

chtějí jen zkrátit cestu a ani nemají v úmyslu hřiště vyuţít, coţ můţe vést ke zbytečné sráţce 

hrajících si dětí s těmito osobami. Neoplocené hřiště má také za následek snadnou dostupnost 

pro psy jejichţ nezodpovědní majitelé je pouštějí z vodítek a jejich domácí mazlíčkové pak 

kálejí v prostorách veřejných hřišť. Na veřejně přístupných dětských hřištích musíme počítat 

s neřízeným, neusměrněným a neorganizovaným provozem bez stálého dozoru. Proto je 

důleţité předcházet momentům, které by při určité nekázni či neopatrnosti návštěvníků vedly 

k jejich ohroţení bezpečnosti, zdraví nebo vedly ke změně stavu hřiště včetně jeho vzhledu. 

Volíme tedy takové činnosti, které neohroţují ani uţivatele, ani jejich okolí, jak by tomu 

mohlo být například při házení s těţkými předměty, rychle se otáčejícím nebo houpajícím 

nářadím.  

Proces zajištění bezpečného hřiště bychom mohli rozdělit do několika kroků. Prvním 

krokem je plánování, tedy návrh umístění dětského hřiště, jeho rozloha, určení cílové skupiny 
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pro kterou bude hřiště určeno a z toho plynoucí návrh herních prvků pro konkrétní projekt, 

jejich rozmístění a druh materiálů ze kterých budou vyrobeny. 

  Všechny herní prvky instalované po roce 2002 musejí odpovídat normě EN1176 coţ 

zajistí poţadovanou bezpečnost. V dnešní době se na trhu vyskytuje velký počet firem, které 

se zabývají výrobou hřišť a jejich částí. Většina těchto firem také nabízí kompletní řešení 

jejich instalace a následné údrţby jiţ zrealizovaných projektů. Právě instalace je z hlediska 

konečné bezpečnosti dalším důleţitým krokem. Při instalaci jinak vyhovujícího prvku mohou 

vzniknout chyby, díky nímţ se můţe výsledné hřiště stát nebezpečným pro své uţivatele. 

Dalším a neustále se opakujícím krokem jsou kontroly a údrţba. Bez řádných kontrol 

a patřičné údrţby by provozovatel ztratil přehled o bezpečném stavu dětského hřiště, které by 

se postupem času změnilo z bezpečného prostředí s kontrolovaným rizikem úrazu na místo, 

kde dětem hrozí soustavné nebezpečí. [3, 6] 

5.1 Návrh dětského hřiště  

Výstavbu kaţdého dětského hřiště je nutné konzultovat s místním obecním nebo 

městským úřadem a samozřejmě také s příslušným stavebním úřadem, který posoudí, jestli 

jde o ohlášení stavby nebo je zapotřebí zpracovat podklady pro stavební povolení. 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, plánování dětského hřiště zahrnuje hlavně 

jeho umístění, volbu herních prvků a pouţívaných materiálů coţ zahrnuje i volbu povrchu. 

Velmi důleţitým aspektem bezpečnosti dětského hřiště, je jeho umístění. V rámci umístění 

dětského hřiště se vybírají místa vhodně situovaná, to jsou místa vzdálená od silnic, vodních 

toků, skládek odpadu atp.  

Při navrhování hřišť platí několik základních aspektů, které se projektanti snaţí 

dodrţet. Uvádím stručný výběr následujících doporučení pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí.  

- Vytvoření zázemí pro doprovod. Vybudování městského mobiliáře (lavičky, koše, 

stojany na kola).  

- Zpevněné plochy slouţící pro příjezd kočárků. 

- Umístění pískoviště a laviček ve stínu nebo polostínu. 

- Situační rozdělení prvků podle věkové kategorie návštěvníků. 

- Umístění houpaček po stranách hřiště kde je menší výskyt pohybu dětí. 

- Dostatečně velký vjezd pro mechanizaci (pro potřeby výměny písků, jeho doplnění 

atp.).            [4, 9] 
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5.2 Instalace herních prvkŧ  

Instalaci herních prvků, pokud tak bylo dohodnuto, provádí sám výrobce, v jiném 

případě stavební firma podle návodu poskytnutého výrobcem. Certifikace výrobku na jeho 

bezpečnost je po instalaci platná pouze tehdy, byla li instalace provedena podle přiloţeného 

návodu. Výrobce nebo dodavatel je podle normy povinen poskytnout všechny potřebné 

informace k instalaci jím vyrobených/dodaných herních prvků. Jedná se zejména o předběţné 

informace, všeobecné informace o výrobku a informace o instalaci. 

Předběţné informace musejí zajistit pokyny k bezpečné instalaci jiţ v době před 

samotnou objednávkou prostřednictvím katalogového listu s technickými údaji. Předběţné 

informace se týkají například poţadovaných minimálních prostor kolem prvků, povrchových 

úprav hřiště, stanovení věkové skupiny uţivatelů, dostupnosti náhradních dílů či certifikátů 

shody s normou. 

Všeobecné informace o výrobku se musejí dodat v příslušném jazyce. Tedy jazyku 

země, ve kterém bude prvek nainstalován. Návod k výrobku pak musí splňovat několik 

poţadavků. Poţadavky na všeobecné informace o výrobku jsou následující: 

- Vytištění pokynů musí být provedeno v čitelné a jednoduché formě. 

- Vyobrazení jsou poţadovaná všude, kde jde o instalaci.  

- Pokyny k instalaci musejí poskytnout informace o instalaci, provozu a kontrole 

s poznámkou pro obsluhu týkající se potřeby na zvýšenou údrţbu. 

Výrobce nebo dodavatel je také povinen poskytnout úplné informace potřebné 

k instalaci a na vyţádání poskytnout i kopie zkušebních protokolů. Informace o instalaci pak 

musejí obsahovat: 

- Určení minimálního prostoru a bezpečných vzdáleností. 

- Podrobný postup montáţe. 

- Informace o potřebných zvláštních nástrojích, zvedacích zařízení, šablon a dalších 

pomůcek k sestavení společně s potřebnými preventivními opatřeními. 

- Orientaci vzhledem k větru a slunci u prvků kde je tato informace nezbytná. 

- Detailní popis poţadovaného základu prvku. 

- Výška volného pádu z prvku. 

- Výčet potřebných nátěrů povrchové úpravy. 
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K těmto informacím pak výrobce nebo dodavatel přikládá podrobnosti o nezbytných 

kontrolách ještě před prvním pouţitím dětského hřiště. 

 I kdyţ mají stavební firmy instalující herní prvky všechny příslušné dokumenty, při 

instalaci se dopouštějí občasných chyb. Jednou z nejčastějších chyb je instalace herního prvku 

na nevhodný povrch nebo nedodrţení příslušné hloubky vrstvy tlumící náraz. Další chyby 

vzniklé při instalaci jsou například vzájemné překrytí prostor určených pro pád, špatné 

ukotvení, ukončení skluzavky v pískovišti, nedodrţení předepsané zrnitosti materiálu. Na 

obrázku č. 1 můţeme vidět další z instalačních chyb, a to obnaţené základy herního prvku. 

Obr. č.1 Obnaţený základ herního prvku [10] 

 

Z tohoto důvodu jsou informace o nezbytných kontrolách ještě před prvním pouţitím 

důleţité, neboť mohou upozornit na konkrétní chyby, kterých se stavební firmy často 

dopouštějí. Je ţádoucí, aby takovou kontrolu, a obecně všechny následující kontroly 

prováděla kontrola z jiné stavební firmy nebo jiného výrobce. [10] 

5.3 Systém řízení údrţby dětských hřišť  

Udrţovat hřiště v dobrém technickém, a tedy bezpečném stavu je jednou ze základních 

povinností provozovatele. Provozovatelé dosahují vyhovujícího stavu dětských hřišť 

prostřednictvím pravidelných kontrol. Podle platné legislativy jsou osoby způsobilé posoudit 

stav herních prvků buď to státem prověřená osoba oprávněná k certifikaci výrobku, nebo 

výrobce. V praxi je však neţádoucí aby dětská hřiště kontroloval jejich dodavatel, který je 

často i výrobcem. 

 Ke kaţdému hřišti je nutné vést dokumentaci, která mimo jiné obsahuje i návod 

k údrţbě a kontrole. Rozvrh kontrol si provozovatel volí sám. Pokud je v průběhu kontroly 

zjištěna závada na některém z hracích prvků je provozovatel povinen takový prvek okamţitě 

opravit a pokud to není moţné zajistit proti pouţívání aţ do doby jeho opravy.  
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Údrţba dětských hřišť je další velmi důleţitou součástí provozování dětského hřiště. 

Správná údrţba vede k bezpečnému stavu dětského hřiště a tedy ke sníţení úrazů. Údrţba se 

provádí průběţně a na základě provedených kontrol. Běţná údrţba se pak sestává hlavně z: 

- Přetření a opětovné ošetření povrchu prvků. 

- Promazání loţisek. 

- Obnovení povrchu na jeho prvotní úroveň (v případě sypkých materialů). 

- Odstranění znečisťujících příměsí na hřišti. 

- Údrţba povrchů tlumících nárazy. 

- Údrţba volných ploch. 

- Utaţení upevňovacích prvků. 

- Čištění. 

Navíc v rámci údrţby musí provozovatel opakovaně, alespoň jednou ročně, stanovit 

účinnost všech pouţitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu v případě ţe na 

základě zkušeností nebo změn okolností byly posouzeny jako nezbytné. 

 Kontrola hřiště probíhá podle rozvrhu kontrol zvoleného provozovatelem. 

Rozlišujeme tři druhy kontrol. Jsou to: 

Běţná vizuální kontrola, jejímţ cílem je odhalit zejména nápadné zdroje nebezpečí 

jako jsou střepy na hracích plochách, poškození hřiště vandalismem nebo opotřebované části 

herních prvků. Tento typ kontroly se můţe u velmi frekventovaných dětských hřišť provádět i 

denně. 

Provozní kontrola je důkladnější neţ kontrola běţná a spočívá ve vyhledávání 

provozních závad, jako jsou stabilita a funkce herního prvku. Tato kontrola je zaměřena také 

na čistotu hřiště, bezpečí volného prostoru, nadměrné opotřebení, chybějící části a ostré 

hrany. Interval provozní kontroly je jeden aţ tři měsíce nebo podle instrukcí výrobce. 

Roční kontrola se provádí za účelem zhodnocení celkového stavu a bezpečnosti hřiště. 

Provádí se vţdy po přijatých změnách z hlediska bezpečnosti a minimálně jednou ročně. 

Vyhledává poškození prvků z hlediska jejich  oprav, dále se zaměřuje na korozi a hnilobu. 

V rámci této kontroly je někdy zapotřebí demontovat nebo vykopat části prvků pro kontrolu 

jejich základů a částí skrytých v zemi. [2, 9, 10] 
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5.4 Materiály pouţívané pro výstavbu herních  

Bezpečnost herního prvku se z velké části odvíjí od vlastností materiálu, ze kterého 

jsou vyrobeny, proto bychom jejich výběr neměli podceňovat. Poţadavky na materiály 

slouţící pro výstavbu herních prvků jsou definovány v normě EN1176, vlastnosti materiálů 

určených pro povrch hřiště jsou pak definovány v normě EN 1177. Tyto normy nařizují 

přizpůsobit výběr materiálů z hlediska jejich: 

- Toxicity, a to jak pro uţivatele hřiště, tak pro ţivotní prostředí. 

- Hořlavosti. 

- V případě dřeva jejich přirozené odolnosti (tvorba třísek, hniloba). 

- Odolnosti proti povětrnostním podmínkám a korozi. 

Důleţitým poţadavkem je aby soudrţnost vyrobených konstrukcí vydrţela do 

následující naplánované údrţby. Za tímto účelem se pouţité materiály chrání před 

opotřebením různými prostředky, jako jsou u kovových či dřevěných konstrukcí např. laky, 

barvy nebo konzervační prostředky.  

Dětmi oblíbené materiály jsou, jak ukazuje zkušenost, přírodního charakteru, tedy 

dřevo, kůra a travnatý nebo písčitý povrch. Této oblibě vycházejí vstříc i výrobci, kteří 

nabízejí širokou paletu přírodních materiálů. Další materiály pouţívané pro výstavbu dětských 

prvků jsou kovy a polymery. [2] 

5.4.1 Dřevo  

Dřevo je hojně vyuţívaným materiálem pro výstavbu herních prvků. Mezi jeho 

výhody patří snadná opracovatelnost, poměrně vysoká pevnost, nízká tepelná vodivost, 

nezávadnost, estetický dojem a jiţ zmíněná oblíbenost. Hlavními nevýhodami dřevin jsou 

jejich náchylnost na počasí (déšť, sníh, slunce), fakt ţe podléhají působení dřevokazného 

hmyzu a hub, moţná tvorba třísek a hořlavost. Proto se dřevěné prvky chrání nátěry 

a konzervačními prostředky zvyšujícími jejich pozitivní vlastnosti a poskytující ochranu proti 

povětrnostním podmínkám a hmyzu. Při výběru ochranných laků, barev a impregnací musíme 

mít na paměti poţadavek na nezávadnost. Samy výrobci pak obvykle dodávají dřevěné části 

jiţ naimpregnované nebo poskytují informace o tom, jakým prostředkem prvek natřít. 

Výrobci se také snaţí o zvýšení pozitivních vlastností dřeva pomocí metody vyřezávání 

kulatin z kmene stromů, jak zobrazuje obrázek č 2.  Takto získané kulatiny praskají méně neţ 

kulatiny získané ze středu stromu. 
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Na dřevo jako materiál pamatuje i norma EN 1176 obsahující poţadavky na návrh 

herních prvků z řeziv a dřeva. Základním poţadavkem na takové výrobky je zajištění odtékání 

dešťové vody tak, aby se v ţádných místech nehromadila. Nahromadění vody by mohlo vést 

k hnilobnému procesu dřeva nebo změně jeho tvaru v důsledku přílišné vlhkosti a tím by 

mohlo dojít k narušení stability a soudrţnosti prvku. Specifické poţadavky norma ukládá 

v případě permanentního styku dřeva s půdou, kde vymezuje pouţití řeziv mající vlastnosti 

vyhovující speciální normě pro trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi EN 350-2. 

Nejpouţívanější dřevo pro stavbu dětských hřišť je dřevo ze severského smrku 

a modřínu. Důvodem je jejich niţší cena oproti kvalitnějším dřevinám,  jako je například 

dřevo akátové nebo borové. Volbu dřeva volíme podle předpokládané vytíţenosti herního 

prvku. Akátové dřevo se vyuţívá při stavbě hřišť určených pro veřejný sektor, zatímco dřevo 

smrkové a modřínové nacházejí své uplatnění v privátním sektoru. [3, 4] 

 

 

5.4.2 Kovy 

Kovové materiály jsou nezbytnou součástí výstavby dětského hřiště. V konstrukcích 

herních prvků se uţívá přímých nebo ohýbaných ocelových trubek a nerezových plechů. 

Nacházejí se snad v kaţdém herním prvku v podobě šroubů, matek, spojů, zábradlí, řetězů 

nebo ţebříků a mnoha dalších moţných částech prvků. Důvodem jejich hojného vyuţití jsou 

vlastnosti oceli. Mezi pozitivní vlastnosti vedle dobré tepelné a elektrické vodivosti, které 

z hlediska dětského hřiště nejsou podstatné, patří zejména dobrá tvárnost, houţevnatost, 

pevnost a pruţnost. Prvky vyrobené z oceli mají podstatně lepší odolnost proti vandalismu 

a opotřebení neţ ostatní materiály. Naproti tomu jsou náchylné na povětrnostní podmínky, 

mohou korodovat, jsou draţší neţ jiné materiály a těţší coţ můţe komplikovat instalaci. 

Norma EN 1176 se o kovových materiálech zmiňuje jen v souvislosti ochrany kovových částí 

Obr. č. 2 Metoda získání kulatin z kmene stromu [19] 
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nezávadným nátěrem, neboť stanovuje poţadavek na odolnost těchto částí proti 

povětrnostním vlivům a korozi. Podobně jako u dřevěných materiálů dodávají výrobci kovové 

herní prvky jiţ s poţadovanou ochranou povrchu, například úpravou ţárovým zinkem 

a kombinací ţárového zinku s barvou (polyesterová prášková vypalovaná barva, základní 

epoxidová a vrchní polyuretanová barva). [3, 4, 9] 

5.4.3 Syntetické materiály 

Materiály syntetické jsou výdobytkem moderní doby. Nyní vyuţívané plasty z nichţ 

nejrozšířenější je polyetylen, který byl objeven v roce 1891 a jeho průmyslová výroba začala 

aţ v roce 1931. Jiří Matoušek ve své knize z roku 1967 uvádí: 

 „Nové nebo rozšířením při stálém rozvoji výroby, zdokonalování jejich kvality 

a rozšiřováním sortimentu“. [2] 

Dnes najdeme plastické hmoty téměř všude. Pro své obecné vlastnosti tedy odolnost 

proti vlhku, celistvý povrch, stálý tvar, nízkou hmotnost a dobré mechanické vlastnosti se 

vyuţívají i u herních prvků. Z hlediska pouţití u herních prvků mají plasty další velmi dobré 

vlastnosti, a to dlouhou ţivotnost, bezúdrţbovost, hygienickou nezávadnost a široké moţnosti 

barevného provedení jiţ při výrobě. Nevýhody těchto materiálů souvisejí s povětrnostními 

vlivy. Některé plasty vlivem slunečního záření tvrdnou a následně mohou praskat nebo za 

nízkých teplot křehnou a mohou se zlomit. Z těchto důvodů se plastové herní prvky pouţívají 

spíše pro vnitřní dětská hřiště, kde panuje stálá teplota a vytíţení herních prvků není tak 

veliké jako u venkovních hřišť. Celoplastové prvky se vyrábějí v menších rozměrech právě 

pro vnitřní uţití. U venkovních dětských hřišť je pak můţeme nalézt jako součást herních 

prvků, například skluzavky ale hlavně lana a lezecké sítě, které jsou vyhotoveny 

z polyamidových vláken a jádrem z oceli.  

Norma EN 1176 se plasty zabývá z hlediska kontroly jejich opotřebení. Stanovuje 

poţadavek na plastové výrobky a jejich součásti, u kterých je obtíţné rozpoznat v jakém 

okamţiku se materiál stane křehkým. V těchto případech ukládá výrobci povinnost 

poskytnout údaj o časovém období, po jehoţ uplynutí má být součást nebo prvek vyměněn. 

Také je ţádoucí, aby provozovatel hřiště včas rozeznal nadměrné opotřebení krycích vrstev 

u plastů vyztuţených skelnými vlákny určených pro skluzavky. V případě nezachycení 

nadměrného opotřebení krycích vrstev by uţivatelé přišli do styku s nechráněnými 

skleněnými vlákny, coţ by mohlo vést k odřeninám. Včasné detekci nadměrného opotřebení 

v tomto případě můţe pomoct pouţití různobarevných vrstev v nátěru povrchu skluzavky.

           [2, 4, 9] 
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6 POŢADAVKY NA HERNÍ PRVKY 

Systém bezpečného vedení hřiště jako celku je pouţitelný i na pouţívané herní prvky. 

Avšak rovnováha mezi bezpečností a rizikem bude u obou prostředí různá. U herních prvků 

můţe být vystavení určité míře rizika přínosem, neboť děti dostanou moţnost se s ním 

a s jeho následky seznámit v kontrolovaném prostředí. Také z tohoto důvodu je nutné všechny 

prvky navrhnout tak, aby byl umoţněn přístup dospělé osoby pro poskytnutí pomoci dětem 

uvnitř. Jelikoţ jsou herní prvky výrobky určené pro děti a mládeţ, je této oblasti věnována 

zvláštní pozornost i v normě. Norma stanovuje obecné bezpečnostní poţadavky, ale také 

speciální poţadavky pro nejpouţívanější typy herních prvků. Obecnými poţadavky na 

všechny herní prvky je docilováno montáţního a výrobního standardu, který je základem pro 

bezpečné dětské hřiště. Poţadavky na konstrukci herního prvku mají za úkol odstranit 

potencionálně nebezpečné situace vzniklé nevhodným provedím výrobku. Kaţdý herní prvek 

umístěný na dětském hřišti musí podle nařízení vlády č. 329/2002 Sb. které stanovuje vybrané 

výrobky k posuzování shody, posoudit a potvrdit shodu herního prvku vydáním certifikátu 

autorizovanou osobou (zkušebnou). Norma stanovuje několik hledisek, kterým je třeba 

vyhovět. Jsou to bezpečný pád a dopad, zabránění zachycení, volný prostor při pohybu 

a nebezpečí stlačení. 

 Hlavním ukazatelem pro bezpečný pád a dopad je výška volného pádu. Je to největší 

vzdálenost od uvaţované opory kolmo k rovině dopadu. S rostoucí výškou prvku roste 

i velikost dopadové plochy a mění se také poţadavky na materiál tlumící náraz. Volný pád 

u dětských hřišť nikdy nesmí překonat hranici 3 m. Od výšky 3 m pak musí být konstrukce 

uzpůsobena tak, aby bylo pádu zabráněno úplně a aby bylo moţné prvek opustit pouze 

určeným způsobem. Dopadové plochy jednotlivých prvků se mohou překrývat, nicméně 

nemohou být umístěny do dopadové plochy jiného prvku. Tím je zabráněno váţným úrazům.  

Herní prvek ve své konstrukci nesmí skrývat takzvané neočekávané překáţky, coţ jsou 

otvory, odštěpené části, vyčnívající hřebíky, přečnívající ukončení drátěných lan, matice, 

hlavy šroubů a další nedostatky způsobující riziko zachycení celého těla nebo jeho části, 

oblečení či vlasů. Moţnosti zachycení názorně zobrazuje obrázek v příloze č. 1. Obecně lze 

tedy říct ţe herní prvek můţe obsahovat pouze takové otvory, do kterých dítě nemůţe danou 

část těla strčit, nebo takové otvory ze kterých je můţe zase bez problémů vytáhnout. 

Neţádoucí jsou například otvory po vypadaných sucích u dřevěných částí prvku. 

Volným prostorem se rozumí válcovitý prostor různého poloměru a výšky 

představující uţivatele. Volný prostor má zajistit bezpečný pohyb po herních prvcích, 

například po skluzavkách tak, aby nehrozilo zachycení za větve dosahující do dráhy 
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skluzavky nebo u ţebříků aby dětem nehrozil úder do hlavy při šplhu po ţebříku nahoru 

nevhodným zakončením a podobně. Volný prostor se stanovuje na základě polohy uţivatele 

na prvku. Pro stání je to válcovitý prostor o poloměru 1 m a výšce 1,8 m, pro sezení 

o poloměru 1 m a výšce 1,5 m a pro zavěšení poloměr 0,5 m a výšce 0,3 m nad a 1,8 m pod 

zavěšením.  

Všeobecně můţeme říct, ţe pohyb všech částí herních prvků by měl končit 

v dostatečné výšce nad pevnou podloţkou tak, aby nemohlo dojít k rozdrcení hlavy uţivatele. 

Nebezpečí rozdrcení hlavy by hrozilo zejména u vahadlových houpaček či kolébaček. 

Bezpečná výška pro pohyb částí herních prvků je stanovena na 0,23 m nad pevnou podloţkou. 

U některých prvků je poţadovaná vzdálenost ještě větší. 

Všechny výše uvedené poţadavky platící pro všechny herní prvky a jejich součástí 

jsou dále doplněny o poţadavky na připevnění. Připevnění herních prvků a jejich součástí 

pevně k podloţce zabraňuje dětem v nevhodném přemísťování a vynášení součástí mimo 

hřiště stejně, jako v rozebírání. Vzhledem k tomu ţe děti rády „montují“ je také ţádoucí aby 

ţádné části nebyli rozebíratelné bez pouţití patřičných nástrojů. Přitom však byla umoţněna 

jejich údrţba v případě, kde je k tomuto účelu danou část nutno rozebrat jako je tomu 

u loţisek. 

Při vyhovění všech výše zmíněných všeobecných poţadavků společně se speciálními 

poţadavky pro kaţdý prvek, které rozebírám v následujících kapitolách, je herní prvek 

povaţován za bezpečný. [2, 3, 9, 17] 

6.1 Houpačky 

Houpačky děti lákají v kaţdém věku, a proto je můţeme nalézt na kaţdém větším 

hřišti. Z technického hlediska je houpačka herní prvek, u kterého se hmotnost uţivatele nese 

čepem nebo kloubním spojem. Všechna zařízení vyhovující této definici označujeme jako 

houpačky. Nezáleţí tedy na vizuálním provedení či výšce, materiálu a podobně, ale na 

systému nesení váhy uţivatele. Existuje několik druhů houpaček, které se od sebe liší 

způsobem houpání, jeho směrem či zavěšením. Rozlišujeme houpačky s jednou rotační osou 

tedy umoţňující houpání zepředu dozadu zavěšené na nosníku, houpačky s několika rotačními 

osami, to jsou sedadla zavěšená na nosníku či nosnících zavěšené tak aby umoţňovaly 

houpání podélně nebo kolmo k zavěšení, dále houpačky s jedním bodem zavěšení umoţňující 

houpání ve všech moţných směrech coţ jsou sedáky (základny) s provazy či řetězy spojené 

v jednom bodě. 
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 Na všechny druhy houpaček se vztahují technické poţadavky na jejich provedení 

a instalaci k minimalizaci rizika pádu, zachycení, stlačení a úrazů kolem houpačky. Zabránění 

pádu z houpačky se dociluje úpravou sedáku, upevněním sedáku k nosníkům vhodným 

způsobem a zajištěním potřebné nosnosti. Sedáky houpaček musí odrazovat jejich uţivatele 

od vyskakování z nich do prostoru houpání. Proto se doporučuje opatřit sedáky zadrţovacími 

tyčemi tzv. ohrádkou, která brání v pohybu mimo sedák, ale pouţívá se také svisle zavěšená 

pneumatika mezi dvěma sedáky. Minimalní nosnost houpačky je 100 kg čímţ se zaručuje 

bezpečné pouţití i pro většinu dospělých uţivatelů. K zabránění pádu z houpačky, nebo spíše 

pádu s houpačkou zabraňuje upevnění sedáků k nosníkům. Jak jiţ bylo zmíněno, pouţívá se 

několik druhů upevnění. Uchycení sedáku k nosníkům je nejčastěji vyhotoveno z kovového 

řetězu, ale mohou se pouţít také provazy či syntetická lana. U zavěšení nesmějí vznikat 

trojúhelníkové otvory vytvořené ze závěsných částí. Houpačky s jedním bodem zavěšení mají 

být zavěšeny takovým způsobem, aby bylo zabráněno zamotání závěsných částí při otáčení 

sedáku. Závěsné části také nesmí být zcela neohebné. Z důvodu zabránění pádu z houpaček je 

úhel výkyvu omezen na 60° vzhledem k rovině.  

 Zachycení uţivatele během houpání se předchází dostatečně velkým volným 

prostorem kolem houpačky. Volný prostor stanovuje výrobce z výpočtu, který zohledňuje 

délku závěsného prvku a výšku sedadla houpačky v klidu. Ve volném prostoru se pak nesmějí 

nacházet ţádné zdroje zachycení, například větve nebo části jiných prvků. U houpaček se také 

předpokládá, ţe sedák můţe naráţet do nosné konstrukce, v těch případech mohou být 

nosníkové části obloţeny tlumícími materiály. K zachycení by mohlo dojít i mezi dvěma 

sousedními sedadly houpaček v případech, kdy je více sedáků upevněných na stejnou nosnou 

konstrukci. Kolizi sedáků se zabraňuje dostatečnou odstupovou vzdáleností mezi nimi, coţ je 

vzdálenost stanovena na základě délky jejich zavěšení, obvykle více neţ 20% této délky. 

U houpaček tvořených více neţ dvěma sedáky musí být tyto přehrazeny konstrukčními prvky, 

aby v jedné příhradě byli maximálně 2 sedáky.  

 Dodavatel nesmí opominout ani jiţ zmiňovaný poţadavek na ukončení pohybu nad 

pevnou podloţkou v dostatečné vzdálenosti, jeţ zabraňuje váţným úrazům hlavy. U houpaček 

je to vzdálenost 0,35 m v klidovém stavu, a při pouţití pneumatiky jako sedáku pak 0,4 m. 

Vhodná preventivní opatření se týkají také umístění houpačky, dopadové plochy houpaček 

odlišných konstrukcí se nesmějí překrývat. Norma EN 1176 pak doporučuje umístit houpačky 

na okrajích dětského hřiště, zády k plotu, aby děti měli co moţná nejmenší přístup k prostoru 

houpající se houpačky a zároveň se vůbec nemohli dostat do míst, kde je uţivatel na houpačce 

neuvidí.  [2, 3, 17] 
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6.2 Kolotoče 

Kolotoče jsou oblíbenou součástí dětského hřiště. I kdyţ jsou konstrukčně a prostorově 

náročnější neţ jiné herní prvky, můţeme je nalézt na mnoha hřištích. Kolotočem pro potřeby 

dětského hřiště nemyslíme kolotoče poháněné motorem, nebo ty, umístěné v zábavních 

parcích. Kolotočem pro dětská hřiště je myšlen herní prvek určený pro více uţivatelů, který se 

otáčí kolem své středové osy s absencí kmitání. Vhodnější jsou kolotoče na jejichţ pohybu se 

uţivatel aktivně podílí. Kolotoče rozdělujeme podle typu na kolotoče typu  A, B, C, D a E, 

podle pohonu a umístění míst pro uţivatele následovně:   

- Typ A jsou otočné sedačky, jsou to kolotoče se sedačkami nebo drţáky upevněnými 

ke středové hřídeli nosnou konstrukcí bez uzavřené otočné plošiny. 

- Typ B jsou kolotoče klasické, tedy kolotoče mající otočnou plošinu uzavřenou, kde 

mohou být místa pro uţivatele určena horní stranou plošiny nebo pevně připevněnými 

sedačkami či drţadly. 

- Typ C jsou otočné závěsy nebo hříbky. U těchto kolotočů jsou místa pro uţivatele 

připevněna na spodní straně nosné konstrukce pohyblivě (otočné závěsy) nebo pevně 

(hříbky) 

- Typ D jsou kolotoče s pohonem po dráze. Pohonem jsou zde svaly uţivatelů 

(ruce/nohy), jejíţ působení je přenášeno na hnací kola. 

- Typ E jsou velké otočné disky se skloněnou osou a nedefinovanými místy pro 

uţivatele.  

Kaţdý typ výše zmíněných kolotočů má své doplňující poţadavky na provedení 

a instalaci. V této kapitole uvádím jen stručný výčet poţadavků pro názornost prevence proti 

váţným úrazům způsobeným špatnou konstrukcí kolotoče. 

 Hlavním nebezpečím u kolotočů je odstředivá síla vzniklá vlivem otáčení. Způsob jak 

omezit nebezpečí této síly je omezení rychlosti kolotoče. Ţádný kolotoč by neměl být schopen 

dosáhnout větší rychlosti neţ 5 m/s protoţe toto přesahuje provozní rychlost bezpečně 

zvládanou dětmi. Díky působící odstředivé síle můţe uţivatel, v případě pádu, 

nekontrolovatelně odletět a dopadnout ve větší vzdálenosti od kolotoče. K minimalizaci 

následků takového pádu se vedle rychlosti předchází maximální výškou kolotočů, která je 

stanovena na 1m, toto však neplatí pro kolotoče typu C. Podobně jsou zvýšeny poţadavky na 

volný prostor kolem kolotočů, jenţ je stanoven na 2 m nad a kolem tohoto herního prvku. 

Samozřejmě je důleţité, aby se v tomto prostoru nenacházeli ţádné překáţky a zároveň se ani 

nesmí překrývat s dopadovou plochou jiného prvku. U všech kolotočů je také důleţité dodrţet 
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poţadavky na středovou osu. Středová osa by neměla být pod úlem větším neţ 5° a musí být 

umístěna ve středu kolotoče tak, aby pohyb kolotoče byl snadno předvídatelný.  

 Pro sníţení pravděpodobnosti zachycení kolotoči platí poţadavek na vhodnou 

úpravu povrchu kolotoče a jeho částí. Povrchovou úpravou se rozumí krytí pouţitých šroubů 

a matek vyčnívajících do prostoru. U klasických kolotočů hrozí zachycení také pod plošinou, 

na coţ musí být při instalaci brán zřetel. Vzdálenost plošiny od povrchu nesmí přesáhnout 

8mm aby nebylo moţné do této mezery vloţit prst nebo dokonce celou dlaň. [2, 3, 17] 

6.3 Kolébačky 

Na rozdíl od skluzavek a houpaček nejsou kolébačky instalovány tak často, i kdyţ je 

můţeme vidět na mnoha dětských hřištích. Děti dávají přednost spíše kolektivnějším herním 

prvkům, jako jsou kolotoče, skluzavky a houpačky. Kolébačkou rozumíme herní prvek 

charakterizovaný jako tuhý prvek, jehoţ pohybu můţe docílit uţivatel a který se kolébá okolo 

středové podpěry. Pro zvýšení přitaţlivosti pro děti se tyto prvky upravují obvykle do vzhledu 

zvířat nebo i vozidel. Kolébačky mohou mít vedle mnoţství vzhledových provedení také 

různé provedení konstrukce. Právě podle konstrukce kolébačky rozdělujeme na kolébačky, 

jednobodové s jednou podpěrou, vícebodové vybavené více podpěrami, kolébací kde je pohyb 

moţný pouze několika rovnoběţnými osami, křídlové s moţným pohybem jak ve 

vodorovném tak svislém směru a kolébačky visuté coţ jsou prvky s nahoře umístěným 

vahadlem, na kterém visí sedáky pro uţivatele umoţňující omezený houpavý pohyb. 

 Z popisu rozdělení kolébaček jasně vyplývá jistá podobnost s houpačkami. Podobně je 

to i s technickými poţadavky. I kdyţ kolébačky nemohou dosáhnout takové výšky jako 

houpačky, a tedy riziko pádu z nich není tak váţné, je jejich úhel výkyvu omezen. Sklon 

sedadel se odvíjí od výšky moţného volného pádu, z pravidla je to maximálně 20-30°. Není to 

však jediný poţadavek na omezení pohybu kolébaček. U kolébaček je důleţité regulovat 

moţnou rychlost kolébání tlumivými účinky, jako mají kolébačky jejíţ nosnou část tvoří 

pruţina. Pádu je dále zabraňováno drţadly, které jsou na všech sedadlech povinně 

instalována.  

 U libovolného tvarového provedení kolébačky, ať uţ smyslného nebo abstraktního je 

nutno uzpůsobit jej tak, aby riziko zachycení bylo co nejmenší. Tedy všechny části profilu 

kolébačky musejí mít poloměr zaoblení větší neţ 20 mm. Tento poţadavek platí také pro části 

profilu, které mohou narazit do procházejících uţivatelů dětského hřiště. U kolébaček se 

zabraňuje nejen zachycení uţivatele o kolébačku ale také kolébačky o povrch. Zachycení 

kolébačky o povrch by vedlo k rychlé změně rychlosti kolébání, coţ by mělo za následek 
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vypadnutí uţivatele z kolébačky nebo i zranění páteře. Proto se zachycení zabraňuje buď 

vhodným sklonem kolébačky, pouţitím tlumeného pohybu nebo vzdáleností od povrchu 

převyšující 0,23 m. Z hlediska moţného stlačení se riziko střihu uţivatele minimalizuje jiţ 

opatřeními proti pádu a zachycení (omezení úhlu výkyvu a vzdáleností kolébačky od 

povrchu).  [2, 3, 17] 

6.4 Lanovky 

Lanovky můţeme najít spíše v lanových centrech anebo jako atrakci v některých 

táborech spíše, neţ na volně přístupném hřišti. Lanovka se jako herní prvek na volně 

přístupném hřišti příliš nepouţívá, je tedy doménou spíše soukromého sektoru. Herní prvek, 

s jehoţ pomocí se můţe uţivatel pohybovat působením gravitace, nazýváme lanovka. 

Lanovky rozlišujeme podle způsobu zavěšení míst pro uţivatele na závěsné a sedadlové.  

 Nejpodstatnějším rizikem u lanovek je přirozeně riziko pádu. Pádu se předchází 

uzpůsobením maximální rychlosti lanovky a její maximální výšky. Maximální rychlost 

lanovky nesmí v ţádném úseku dráhy překročit rychlost 7 m/s a maximální úhel výkyvu 

zavěšeného sedáku je 45°, výška pádu můţe být maximálně 2 m. U všech lanovek je nutné 

instalovat zařízení na regulaci prověšení lana, které zabrání zvětšení úhlu sklonu lanovky 

a tím změny maximální rychlosti. Zároveň s tímto jde ruku v ruce poţadavek na zvětšenou 

dopadovou plochu, coţ jsou 2 m kolem celého herního prvku. Vzdálenost 2 m je také povinná 

pro dvě lanovky umístěné vedle sebe. Lanovka je tedy z hlediska potřebného prostoru velice 

náročná. Pro bezpečnost jízdy je důleţité vhodné uzpůsobení sedáků či smyček. Smyčky by 

měli být zhotoveny z pevného materiálu, abychom předešli riziku utáhnutí kolem končetiny 

uţivatele, dále drţadla by měla být konstruována pro snadné uchopení ale hlavně pro snadné 

vědomé puštění. Podobně sedadla se konstruují tak, aby z nich bylo moţno kdykoli sesednout, 

sedadla tvaru smyčky a kruhových prstenců se nesmí uţívat.  

 Zachycení u lanovek hrozí pouze v případě nedodrţení jiţ základních poţadavků na 

úpravu povrchu materiálu. Samozřejmě je nutné zajistit prostor dráhy, aby se předešlo 

moţným střetům mezi uţivatelem lanovky a ostatními návštěvníky hřiště společně s vhodným 

povrchem pod touto dráhou, například pískem. [2, 3, 17] 

6.5 Skluzavky 

Skluzavky mají odváţnější děti v oblibě jiţ od útlého věku, některé se naopak sjíţdění 

zprvu bojí. Rozlišujeme skluzavky mnoha provedení například skluzavky zvlněné, šroubovité, 

tunelové, vícedráhové atp. Jejich rozlišení závisí na provedení kluzné a nástupní části. 

Z technického hlediska je skluzavka herní prvek s nakloněným povrchem, po kterém se 
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uţivatel klouţe. Skluzavka se skládá s části nástupové a kluzné. I pro skluzavky můţeme 

technické poţadavky kladené normou rozdělit na poţadavky pro omezení rizika pádu 

a zachycení. U skluzavky nenalezneme ţádné hybné části, a proto zde ani nehrozí riziko 

stlačení. Většina poţadavků se týká provedení kluzné části v rámci omezení maximální výšky 

či dosaţené rychlosti, to však neznamená, ţe ostatní části jsou opomenuty. Pád uţivatele hrozí 

při nastupování na skluzavku, protoţe k nástupní části je zapotřebí ţebříku, schodů nebo 

jiného stoupacího zařízení. To však neplatí pro skluzavky začleněné do reliéfu, které kopírují 

terén, a tudíţ se k nástupní části děti dostanou i bez těchto zařízení. V případech skluzavek, 

u kterých je přístup k nástupní části moţný pouze přes jiné prvky nebo jejich části 

(prolézačky, plošiny či jiné zařízení pro slézání) a kde je výška pádu větší neţ 1m je třeba 

opatřit nástupní část drţadly umístěnými mezi bočními bariérami nebo ohrazením a začátkem 

kluzné části. Výška zábradlí nad startovním úsekem musí být vysoká od 0,6 do 0,9 m. Další 

riziko pádu hrozí při větších změnách úhlu sklonu kluzné části houpačky, která se můţe měnit 

i několikrát během jízdy, z tohoto důvodu jsou změny úhlu kluzné části omezeny nejmenším 

moţným poloměrem úhlu zakřivení v částech, kde se úhel mění o více neţ 15°. Minimální 

poloměry jsou stanoveny na 0,45 m v prvních 2 m výškového rozdílu a 1 m pro zbytek kluzné 

části.  

 Moţnosti zachycení na skluzavce se týkají hlavně její kluzné části, pro kterou platí 

různá omezení. Hlavním limitem skluzavek je jejich výška, ta společně s úhlem kluzné části 

značně ovlivňuje rychlost jízdy. I kdyţ norma počítá i se skluzavkou o výšce převyšující  

7,5 m na běţných dětských hřištích najdeme spíše skluzavky menší, které odpovídají věku 

zamýšlených uţivatelů, tedy výšku 1,2 m pro děti do 6let, aţ 2m pro děti školního věku 

a skluzavky o výšce 3 m a více pro děti školního věku. Pro úhel kluzné části platí, ţe v ţádné 

části nesmí překročit hodnotu 60° a v průměru nesmí překročit 40°. Kluznou část dále dělíme 

na části startovní, kluznou a dojezdovou coţ je důleţité z hlediska některých poţadavků. 

Startovní část musí být dlouhá alespoň 0,35 m se sklonem maximálně 5° a délka dojezdové 

části se pak přirozeně odvíjí od délky a sklonu skluzavky a platí pro ni maximální úhel sklonu 

10°. Po celé délce kluzné části je nutné zajistit pokračování boční ochrany v dostatečné výšce, 

kterou stanovuje výrobce v závislosti na výšce volného pádu. Všechny spoje skluzavky by 

měli být bez výstupků, ideálně z jednoho kusu materiálu. Dodrţením těchto poţadavků 

bychom měli úspěšně předejít zachycení, příliš velké rychlosti na skluzavce a nebezpečnému 

dopadu. [2, 3, 17] 
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7 ANALÝZA RIZIK VYBRANÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 

Jak jiţ bylo zmíněno obě níţe analyzovaná hřiště se nacházejí v Ostravě. Vnitřní hřiště 

se nachází v zábavním centru Fungolf na ulici Novinářská 7 v Ostravě Mariánských Horách. 

Venkovní hřiště je situováno na ulici Patrice Lumumby v Ostravě Výškovicích. Kritériem pro 

výběr byla návštěvnost těchto hřišť. Protoţe se návštěvnost hřišť nikde neeviduje, vycházel 

jsem z toho, ţe dětské hřiště v zábavním centru fungolf je největší vnitřní hřiště na Moravě 

a zároveň je propagováno na stránkách města Ostravy. U venkovního hřiště jsem pak 

vycházel z faktu zalidněnosti městských částí Ostravy a mnoţství prvků a rozloze hřiště, 

protoţe dobře vybavené hřiště je pro děti mnohem větším lákadlem a se zalidněností roste 

počet potenciálních uţivatelů. Mnou vybrané venkovní hřiště je největší hřiště veřejně 

dostupné v nejzalidněnější části Ostravy, coţ je podle údajů magistrátu města Ostravy, 

Ostrava - Jih. 

 Při výběru analýzy rizik jsem se omezil na ty, jenţ jsou schopny zhodnotit lidský 

faktor. Z moţné škály jsem pak vybral metody Ishikawův diagram a analýzu moţných vad 

a důsledků (dále jen FMEA). 

7.1 Technický stav vnějšího hřiště  

Herní prvky umístěné na tomto hřišti jsou vyobrazeny v příloze č. 2 na obrázcích 

č. 1 – č. 7 a jsou jimi: závěsná houpačka (celkem čtyři sedáky), herní sestava s klouzačkou, 

vertikalní točidlo, otočná mísa, pruţinová kolébačka, pruţinové houpadlo skupinové (tři 

sedáky) a lanová pyramida. Jako povrchový materiál je pouţit písek a beton. Betonový 

chodník zároveň vyhrazuje prostory určené k odpočinku, kde jsou umístěny lavičky 

a odpadkové koše společně se stojanem na kola a nástěnkou pro řád hřiště a provozní pokyny. 

Areál je po celém svém obvodu oplocen jak je vidět na obrázku č. 3. 

Obr. č. 3 Pohled na vnější dětské hřiště [autor] 
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Všechny herní prvky včetně oplocení a městského mobiliáře jsou jiţ na první pohled 

velmi zachovalé a esteticky je celé hřiště pěkně vyvedeno. Z hlediska bezpečnosti je 

i rozmístění herních prvků příznivé. Houpačky jsou umístěny na okraji hřiště, kolébačky jsou 

umístěny společně s lavičkami v polostínu, který tvoří zde umístěné stromy a lanová 

pyramida ve středu hřiště má dostatečný volný prostor i vzhledem ke své výšce. Při bliţším 

prozkoumání se však i na takto zachovalém hřišti vyskytují bezpečnostní závady. Například 

kolébačka má vyčnívající základ jak ukazuje obrázek č. 4 síť, slouţící jako přístup k houpačce 

má krycí vrstvu ocelových lan jiţ sedřenou, takţe ocelová lana jsou obnaţená. Tuto 

skutečnost zobrazuje obrázek č. 5. Dále šrouby pouţité v konstrukci herní sestavy 

s klouzačkou jsou napadlé korozí jak je vidět na obrázku č. 1 v příloze č. 3. Lanové pyramidě 

podobně jako kolébačce ční ze země konečné ukotvení lan a to u dvou provazů ze čtyř, toto 

zobrazuje obrázek č. 2 v příloze č. 3. Ţádný z prvků umístěných na hřišti na sobě nenese své 

označení a označení patřičné normy. Jejich název a popis pouţití společně s pokyny 

a věkovým omezením hřiště je umístěn na nástěnce u vchodu k hřišti. Nicméně pokyny 

k pouţívání jednotlivých prvků hřiště na této nástěnce překrývá informaci o věkovém 

omezení hřiště, které následně překrývá část provozního řádu. Kontrola a údrţba hřiště byla 

magistrátem svěřena výrobci, tedy firmě Toja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Obnaţený základ kolébačky [autor] Obr. č. 4 Opotřebovaná krycí vrstva [autor] 
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7.2 Technický stav vnitřního hřiště 

Vnitřní hřiště je koncipováno jako herní soustava napodobující hrad. Herní prvky zde 

nejsou samostatně stojící, ale jsou přímo součástí jednoho celku. Najdeme zde skluzavky, 

točidla, lezeckou síť, volně postavená plastová děla schopná střílet softové míčky a další části 

slouţící k lezení. Prostor hřiště je od prostoru kavárny oddělen ochranou sítí, jak lze vidět na 

obrázku č. 6. Jako povrch tlumící náraz zde slouţí pryţové desky.  

 

Celá sestava působí velmi pozitivním dojmem uţ kvůli své velikosti a barevnému 

zpracování. Velikost konstrukce a vnitřních prostor tohoto hřiště poskytují moţnost rychlého 

pohybu i dospělým osobám coţ pozitivně ovlivňuje dozor hrajících si dětí. Nicméně velká 

část hřiště je z pohledu dozoru sedícího u stolu zakrytá a je tak znemoţněn dohled nad 

hrajícími si dětmi. Jak jiţ bylo zmíněno vnitřek hřiště je dobře vybaven herními prvky. Drtivá 

většina z nich nevykazuje ţádnou viditelnou vadu či poškození. Při bliţší kontrole jsem však 

našel i taková místa, která by mohla způsobit zbytečný úraz. Na obrázku č.7 můţeme vidět 

překáţkovou podloţku jejíţ poslední překáţka končí příliš blízko následnému schodu. 

V případě ţe by dítě upadlo na této překáţce hrozí i váţnější úraz protoţe dítě by spadlo aţ na 

následující schod tohoto prvku. Na obrázku č. 8 jsou pak viditelné nevhodně vyčnívající 

hadičky jiţ zmíněného děla. V příloze č. 4 na obrázku č. 1 je vyobrazena skluzavka 

s nedostatečnou dojezdovou plochou. Dítě, které pouţije tuto skluzavku, je na jejím konci 

vlivem příliš rychlého zpomalení vymrštěno vpřed a obvykle se překlopí a dopadá na ruce, 

místo toho aby plynule zastavilo. U dalších skluzavek je dojezdová plocha v pořádku a je 

doplněna o prostor s plastovými míčky, které tlumí i případný dopad. Tyto míčky však mohou 

Obr. č. 6 Pohled na vnitřní dětské hřiště 
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v případě, ţe se dostanou z této dopadové plochy a budou se volně válet na zemi, ohrozit 

hrající si děti v ostatních částech hřiště. Dále některé síťky jistící proti pádu v sobě mají díry 

a některé provazy jsou jiţ vyspravovány umělohmotnou páskou jak ukazuje obrázek č. 2 

v příloze č. 4. V neposlední řadě je řád hřiště sice dobře a srozumitelně zpracován, ale není 

nikde viditelně vyvěšen. Můţeme ho najít v nápojovém lístku na poslední straně, kde jsou 

uvedeny všechny potřebné informace. 

 

 

7.3 Ishikawŧv diagram 

Metoda známá také pod názvem Diagram příčin a následků nebo Rybí kost podle 

svého grafického uspořádání. Tato metoda pomáhá nalézt a zhodnotit příčiny vybraného 

problému a vybrat ty, jenţ jsou pro vybraný problém, nejzávaţnější. K tvorbě Ishikawova 

diagramu je pro relevantnost výstupu zapotřebí skupina lidí, která se podílí na jeho tvorbě 

a danému problému rozumí. Pro potřeby této metody byla skupina sestavena z šesti učitelek 

mateřských škol pod mým vedením. Při hodnocení moţných příčin skupina dle mých pokynů 

přihlíţela k zjištěnému technickému stavu dětských hřišť a jejich závadám. Zohledňovala také 

faktory, které nejsou v analýze přímo uvedeny jako např. přehlednost hřiště nebo umístění 

hřiště vzhledem k okolí a podobně. Bylo hodnoceno šest faktorů bodovou hodnotou 1 aţ 6, 

přičemţ kaţdou hodnotu měl hodnotící pouţít jen jednou. V tabulkách jsou pak prezentovány 

výsledky této metody. Grafické vyobrazení příslušných diagramů jsou  uvedeny v přílohách  

č. 5 a č. 6. 

7.3.1 Ishikawŧv diagram pro vnější dětské hřiště 

V této kapitole uvádím konkrétní aplikaci ishikawova diagramu na vnější dětské 

hřiště. Příčiny úrazu na vnějším dětském hřišti uvádím v tabulce č. 1.  

Obr. č.7 Překáţková podloţka s nevhodným 

prostorem dopadu [autor] 
Obr. č.8 Dělo s vyčnívajícími hadičkami 

[autor] 
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Tab. č. 1 Příčiny úrazů na vnějším dětském hřišti 

Technický stav hřiště Počasí Lidský faktor Prostředí hřiště 

Špatný stav herního prvku 

Kluzký 

povrch 

Jízda na kolečkových 

bruslích 

Předmět ve volném 

prostoru 

Selhání materiálu Déšť Jízda na kole Lavička 

Špatná volba materiálu Kaluţe Nevhodná obuv Koš 

Zachycení Led Nevhodný oděv Větev 

Koroze Námraza Nepozornost Jíný herní prvek 

Zachycení Mlha Kolize s jinou osobou 

Mnoho uţivatelů na 

hřišti 

Nevhodný povrch tlumící 

náraz Sílný vítr Volné puštění psa Nepořádek na hřišti 

Nevyhovující instalace 

herních prvků   Nedostatečný dozor Psí výkaly 

Nevhodné rozmístění herních 

prvků   Rozpustilé chování Sklo 

Absence oplocení   Úmysl Odpadky 

Opotřebený materiál   Konzumace při hraní   

Nedostatečná údrţba   Neznalost   

Výrobní vada       

Úmyslné  poţkození prvku       

 

Grafické vyobrazení Ishikawova diagramu pro vnější dětské hřiště je zobrazeno v příloze č. 5 

obrázku č. 1. Výsledné hodnoty hodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Tab. č. 2 Výsledky hodnocení Ishikawova diagramu pro vnější dětské hřiště 

Příčina Výsledná hodnota 

Špatný stav herního prvku 20 

Opotřebený materiál 18 

Nedostatečný dozor 14 

Kluzký povrch 12 

Nedostatečná údrţba 11 

Nepozornost 7 

Rozpustilé chování 7 

Zachycení 6 

Mnoho uţivatelů na hřišti 6 

Nevhodný povrch tlumící náraz 5 

Nevhodné rozmístění herních prvků 5 

Nevhodná obuv 5 

Úmysl 5 

Nepořádek na hřišti 5 

Volné puštění psa 3 

Nevyhovující instalace herních prvků 1 

Výrobní vada 1 

Námraza 1 
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Jako nejzávaţnější příčinu na tomto hřišti je podle výsledků metody špatný stav 

herního prvku kam spadají závady koroze, moţnost zachycení, špatná volba materiálu, selhání 

materiálu a výrobní vady jak je vidět na grafickém zobrazení diagramu. Druhou nejzávaţnější 

příčinou je opotřebený materiál následován nedostatečným dozorem, kluzkým povrchem 

a nedostatečnou údrţbou.  

7.3.2 Ishikawŧv diagram pro vnitřní dětské hřiště 

V této kapitole uvádím konkrétní aplikaci ishikawova diagramu na vnitřní dětské 

hřiště. 

Příčiny úrazu na vnitřním dětském hřišti uvádím v tabulce č. 3. 

Tab. č. 3 Příčiny úrazu na vnitřním dětském hřišti 

Technický stav hřiště Lidský faktor Prostředí hřiště 

Špatný stav herního prvku Nevhodná obuv Předmět ve volném prostoru 

Selhání materiálu Nevhodný oděv Lavička 

Špatná volba materiálu Nepozornost Koš 

Zachycení 

Kolize s jinou 

osobou Jíný herní prvek 

Nevhodný povrch tlumící náraz Nedostatečný dozor Mnoho uţivatelů na hřišti 

Nevyhovující instalace herních prvků Rozpustilé chování Nepořádek na hřišti 

Nevhodné rozmístění herních prvků Úmysl Odpadky 

Opotřebený materiál Konzumace při hraní Kabely el. Vedení 

Nedostatečná údrţba Neznalost Topení 

Výrobní vada   Obloţení 

Úmyyslné  poţkození prvku   Nástěnka 

    Špatné osvětlení 

    Prašnost 

    Větrání 

 

Grafické vyobrazení Ishikawova diagramu pro vnitřní dětské hřiště je zobrazeno 

v příloze č. 6 obrázku č. 1. Výsledné hodnoty hodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 4 
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Tab. č. 4  Výsledky hodnocení Ishikawova diagramu pro vnější dětské hřiště. 

Příčina Výsledná hodnota 

Nedostatečná údrţba 16 

Nedostatečný dozor 15 

Rozpustilé chování 15 

Nepořádek na hřišti 14 

Nevhodné rozmístění herních prvků 12 

Mnoho uţivatelů na hřišti 11 

Špatný stav herního prvku 7 

Úmysl 7 

Nevyhovující instalace herních prvků 6 

Špatná volba materiálu 5 

Nevhodný povrch tlumící náraz 5 

Nevhodný oděv 5 

Nepozornost 5 

Úmyyslné  poţkození prvku 4 

Opotřebený materiál 3 

 

Výsledná nejzávaţnější příčina úrazu na vnitřním dětském hřišti je nedostatečná 

údrţba. Na druhém místě se nachází nedostatečný dozor a rozpustilé chování, které jak je 

patrné z grafického vyjádření diagramu, spadá pod nedostatečný dozor. Dále je závaţný 

nepořádek na hřišti, nevhodné rozmístění herních prvků a mnoho uţivatelů na hřišti 

7.4 Analýza moţných vad a dŧsledkŧ 

Zkratka FMEA vychází z anglického názvu analýzy, tedy Failure mode and effect 

analysis. Tato analýza identifikuje příčiny vedoucí k selhání původní funkce systému, části 

nebo procesu. Pro účely této práce je závadou myšlen stav dětského hřiště jako celku vedoucí 

nebo zvyšující pravděpodobnost úrazu na dětském hřišti. V rámci analýzy jsem vytipoval 

čtrnáct příčin úrazů a jejich důsledků jak je vidět v tabulkách č. 6 a č. 8,  které jsem následně 

obodoval podle jejich následků, odhalitelnosti a pravděpodobnosti vzniku podle tabulky č. 5. 

Výsledná rizikovost závady se vypočte dle vzorce (1). 

R= 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝑁          (1) 

kde:  

P –pravděpodobnost vzniku závady 

H – odhalitelnost závady 

N – závaţnost následků závady 

R – Výsledná rizikovost závady. 
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Tab. č. 5 Hodnocení parametrů analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším krokem je vytvoření paretova diagramu pomocí kterého lze vymezit důleţité 

faktory na takzvanou „uţitečnou většinu“. K jeho provedení je zapotřebí vypočítat 

kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti R. Výsledkem je pak 

graf vzniklý proloţením histogramu a Lorenzovy křivky. Výpočet kumulativní a relativní 

četnosti se provádí podle vzorců (2) a (3). Za uţitečnou většinu jsem označil příčiny, které 

mají za důsledek 80% moţných úrazů. 

i

i

k

ki nnnnnN 
1

321 
     

(2)    

Ni – kumulativní četnost závady     

n1 – ni – hodnoty závady  

 

 %100
N

N
F i

i

       (3)  

 

 

Fi – relativní kumulativní četnost závady

 
Ni – kumulativní četnost závady 

N – kumulativní četnost všech hodnot závad 

R Výsledná rizikovost závady N Závaţnost následkŧ závady 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 neţádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku závady H Odhalitelnost závady 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelná v době vzniku 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelná krátce po vzniku 

3 pravděpodobná 3 odhalitelná do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelná 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelná 
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7.4.1 Analýza moţných vad a dŧsledkŧ pro vnější dětské hřiště 

Moţné vady a jejich důsledky vybraného vnějšího dětského hřiště zahrnují i vady, 

které nebyly přímo nalezeny, ale které mohou nastat. Závady nacházející se na hřišti byly 

z pravidla hodnoceny vyšší hodnotou pro pravděpodobnost vzniku. 

Tab. č. 6  Závady, jejich příčiny a následky pro vnější dětské hřiště  

P.Č. Závada Vznik závady Moţné dŧsledky závady P N H R 

1 Selhání materiálu Výrobní vada Pád, sevření, pořezání 1 4 4 16 

2 

Vyčnívající části 

herního prvku 

Výrobní 

vada/nedostatečná 

údrţba 

Zachycení, pořezání, 

zakopnutí 3 2 2 16 

3 

Nízká stabilita 

herního prvku 

Výrobní 

vada/nedostatečná 

údrţba Pád, sevření 1 3 4 12 

4 

Chybějící spojové 

součásti Výrobní vada/ sabotáţ Pád, sevření 1 3 4 12 

5 Koroze Nedostatečná údrţba 

Pád, sevření, sníţení 

nosnosti 4 3 2 24 

6 Obnaţený základ Nedostatečná údrţba Zakopnutí, úraz hlavy 4 2 2 16 

7 Opotřebení Nedostatečná údrţba Pád, sevření, pořezání 4 4 3 48 

8 

Nevhodná 

konstrukce prvku Chýbný návrh 

Zvýšená pravděpodobnost 

skřípnutí, pádu, zachycení 1 3 1 3 

9 Absence oplocení Chybný návrh 

Sraţka dítěte s 

vozem/kolem, ztráta 

dohledu nad dítětem, větší 

pohyb osob skrz hřiště 1 3 1 3 

10 

Nevhodné 

rozmístění herních 

prvků Chybný návrh 

Překrývající se dopadové 

prostory, větší 

pravděpodobnost úrazu 2 4 2 16 

11 

Nevhodný povrch 

hřiště Chybný návrh 

Zakopnutí, větší 

pravděpodobnost úrazu 

způsobeného pádem 2 4 1 8 

12 

Předmět ve volném 

prostoru 

Chybný 

návrh/nedbalost Zakopnutí, pád, úraz hlavy 3 4 1 12 

13 

Absence popisu 

prvku a věkové 

skupiny Chybný návrh/nebalost 

Pouţívání prvku 

nevhodnými uţivateli, 

chybné pouţívání prvků 4 2 1 8 

14 Selhání dozoru Nedbalost 

Rozpustilé chování, 

nepořádek, porušování 

provozního řádu, ztráta 

kontoly dítěte 3 5 2 30 

 



40 

 

Příklad výpočtu: Uvádím příklad výpočtu pro tab. č. 6 první řádek. 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝑁            (1)

 

 

𝑅 = 1 ∙ 4 ∙ 4 = 16 

 

Tab. č. 7 Relativní a kumulativní četnost výsledné rizikovosti pro vnější dětské hřiště 

Závada R 

Kumulativní 

četnost Ni 

Relativní 

kumulativní četnost 

Fi (%) 

Opotřebení 48 48 21,43 

Selhání dozoru 30 78 34,82 

Koroze 24 102 45,54 

Obnaţený základ 16 118 52,68 

Nevhodné rozmístění herních prvků 16 134 59,82 

Selhání materiálu 16 150 66,96 

Vyčnívající části herního prvku 16 166 74,11 

Nízká stabilita herního prvku 12 178 79,64 

Chybějící spojové součásti 12 190 84,82 

Předmět ve volném prostoru 12 202 90,18 

Nevhodný povrch hřiště 8 210 93,75 

Absence popisu prvku a věkové 

skupiny 8 218 97,32 

Nevhodná konstrukce prvku 3 221 98,66 

Absence oplocení 3 224 100,00 

 

Příklady výpočtu: Uvádím příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti pro druhý řádek tabulky č. 8 

Kumulativní četnost: 

  (2) 

 

783048
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1
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Relativní kumulativní četnost: 
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N
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Grafické zobrazení vypočtených kumulativních četností společně s vyhrazením 

uţitečné většiny zobrazuje graf č. 1. 

Graf č. 1 Grafický výstup analýzy pro vnější dětské hřiště 

 

 

Pro dosaţení bezpečného venkovního hřiště je jistě zapotřebí věnovat se všem výše 

uvedeným závadám. Z grafu vyplívá, ţe nejzávaţnější závadou, která můţe způsobit úraz na 

tomto hřišti je opotřebení. Jako druhá nejzávaţnější závada, v tomto případě přesněji selhání 

(failure) je špatný dozor. Další závady, které by měli být řešeny, jsou především, koroze, 

obnaţené základy a vyčnívající části herních prvků.  Zvýšená pozornost by měla být také 

věnována dalším vadám, které se v grafu nacházejí v uţitečné většině coţ je selhání materiálu 

a rozmístění herních prvků.  

Návrhy na minimalizaci rizika plynoucí z nejzávaţnějších závad uvádím 

 v kapitole č. 8 
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7.4.2 Analýza moţných vad a dŧsledkŧ pro vnější dětské hřiště 

Moţné vady a jejich důsledky vybraného vnitřního dětského hřiště  zahrnují i vady, 

které nebyly přímo nalezeny, ale které mohou nastat. Závady nacházející se na hřišti byly 

z pravidla hodnoceny vyšší hodnotou pro pravděpodobnost vzniku. 

Tab. č. 8 Závady jejich příčiny a následky pro vnitřní dětské hřiště  

P.Č. Závada Vznik závady Moţné dŧsledky závady P N H R 

1 Selhání materiálu Výrobní vada Pád, sevření, pořezání 1 4 4 16 

2 

Vyčnívající části 

herního prvku 

Výrobní 

vada/nedostatečná údrţba 

Zachycení, pořezání, 

zakopnutí 4 3 3 36 

3 

Nízká stabilita 

herního prvku 

Výrobní 

vada/nedostatečná údrţba Pád, sevření 1 3 4 12 

4 

Chybějící spojové 

součásti Výrobní vada/ sabotáţ Pád, sevření 1 3 4 12 

5 Koroze Nedostatečná údrţba 

Pád, sevření, sníţení 

nosnosti 1 3 2 6 

6 Obnaţený základ Nedostatečná údrţba Zakopnutí, úraz hlavy 1 1 2 2 

7 Opotřebení Nedostatečná údrţba Pád, sevření, pořezání 2 3 2 12 

8 

Nevhodná 

konstrukce prvku Chýbný návrh 

Zvýšená pravděpodobnost 

skřípnutí, pádu, zachycení 1 3 1 3 

9 Absence oplocení Chybný návrh 

Sraţka dítěte s 

vozem/kolem, ztráta 

dohledu nad dítětem, větší 

pohyb osob skrz hřiště 1 3 1 3 

10 

Nevhodné 

rozmístění herních 

prvků Chybný návrh 

Překrývající se dopadové 

prostory, větší 

pravděpodobnost úrazu 4 4 2 32 

11 

Nevhodný povrch 

hřiště Chybný návrh 

Zakopnutí, větší 

pravděpodobnost úrazu 

způsobeného pádem 2 4 1 8 

12 

Předmět ve volném 

prostoru Chybný návrh/nedbalost 

Zakopnutí, pád, úraz 

hlavy 4 4 2 32 

13 

Absence popisu 

prvku a věkové 

skupiny Chybný návrh/nebalost 

Pouţívání prvku 

nevhodnými uţivateli, 

chybné pouţívání prvků 1 2 1 2 

14 Selhání dozoru Nedbalost 

Rozpustilé chování, 

nepořádek, porušování 

provozního řádu, ztráta 

kontoly dítěte 4 5 2 40 
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Příklad výpočtu: Uvádím příklad výpočtu pro tab. č. 8 první řádek. 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝑁            (1) 

𝑅 = 1 ∙ 4 ∙ 4 = 16 

 

Tab. č. 9 Relativní a kumulativní četnost výsledné rizikovosti pro vnitřní dětské hřiště 

Závada R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní četnost 

R (%) 

Selhání dozoru 40 40 18,51 

Vyčnívající části herního prvku 36 76 35,18 

Nevhodné rozmístění herních prvků 32 108 50,00 

Předmět ve volném prostoru 32 140 64,81 

Selhání materiálu 16 156 72,22 

Nízká stabilita herního prvku 12 168 77,77 

Chybějící spojové součásti 12 180 83,33 

Opotřebení 12 192 88,88 

Nevhodný povrch hřiště 8 200 92,59 

Koroze 6 206 95,37 

Nevhodná konstrukce prvku 3 209 96,75 

Absence oplocení 3 212 98,14 

Obnaţený základ 2 214 99,07 

Absence popisu prvku a věkové 

skupiny 2 216 100,00 

 

Příklady výpočtu: Uvádím příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti pro druhý řádek tabulky č. 11 

Kumulativní četnost:  
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Grafické zobrazení vypočtených kumulativních četností společně s vyhrazením 

uţitečné většiny zobrazuje graf č. 2. 

Graf č. 2 Grafický výstup analýzy pro vnitřní dětské hřiště 

 

Stejně jako u vnějšího dětského hřiště i u tohoto hřiště by bylo vhodné zabývat se 

všemi a předcházet všem moţným závadám. Z grafu vyplívá, ţe největší závada vnitřního 

hřiště je moţné selhání dozoru. Druhou největší závadou jsou pak vyčnívající části herních 

prvků následované předměty ve volném prostoru a nevhodným rozmístěním prvků.  Do 

uţitečné většiny vad tohoto hřiště spadá také selhání materiálu, chybějící spojové součásti 

a nízká stabilita herních prvků. V tomto případě se však jedná především o potenciál této 

újmy a faktu nesnadné odhalitelnosti závady. Je na místě zdůraznit, ţe tyto tři závady byly 

z hlediska vzniku u tohoto hřiště označeny jako velmi nepravděpodobné. 

 Návrhy na minimalizaci rizika plynoucí z nejzávaţnějších závad uvádím společně se 

srovnáním rizik vnějšího a vnitřního hřiště v následující kapitole.  
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8 POROVNÁNÍ RIZIK A NÁVRHY NA INOVACI 

I přes mnoho stejných faktorů uvedených v analýzách byli výsledky závaţnosti pro 

kaţdé hřiště odlišné. Je to způsobeno technickým stavem kaţdého hřiště, ale samozřejmě také 

jeho umístěním. U obou dětských hřišť můţeme vidět důleţitost dostatečného dozoru nad 

hrajícími si dětmi. U vnitřního hřiště je to podle aplikovaných analýz dokonce nejdůleţitější 

faktor, také proto ţe hlídání dítěte na tomto hřišti můţe být velmi obtíţné vlivem nízké 

viditelnosti z míst mimo hřiště. U venkovního hřiště je tento faktor povaţován také za velmi 

důleţitý, nicméně vzhledem k velké přehlednosti a dobré viditelnosti na hřiště vyšel aţ na 

druhém místě. Naopak riziko plynoucí z opotřebení, které se u vnitřního hřiště nedostalo ani 

do uţitečné většiny, je u vnějšího hřiště nejzávaţnější. Je to způsobeno faktem, ţe vnitřní 

hřiště je pod kaţdodenním dohledem zaměstnanců a majitele, který za jeho stav odpovídá, 

zatímco venkovní hřiště vizuálně je kontrolováno s mnohem větším časovým odstupem. 

Z tohoto také plynou další závady jako obnaţené základy, opotřebení lan a koroze, které 

u vnitřního hřiště téměř nehrozí. Velkou výhodou vnitřního hřiště je fakt jeho umístění uvnitř 

budovy. Vlivem tohoto je moţné ignorovat vlivy počasí na hřiště. Nicméně tento fakt má také 

své nevýhody, které jsou analýz taktéţ patrné. Jedná se předměty ve volném prostoru hřiště. 

Tento faktor je závaţnější u vnitřního hřiště z toho důvodu, ţe do budovy si děti berou své 

vlastní hračky, které by si ven jinak nevzali, navíc u vnitřního hřiště je velká pravděpodobnost 

ţe plastové míčky pouţité v dojezdové ploše skluzavky se dostanou i mimo toto místo 

a mohou pak představovat hrozbu. Nevhodné rozmístění herních prvků, které také představuje 

hrozbu, je stejně nebezpečné pro jakékoli hřiště, tento nedostatek plyne obvykle jiţ z návrhu 

hřiště. Nicméně v těchto dvou konkrétních případech je závaţnější stav rozmístění herních 

prvků u hřiště vnitřního. Toto hřiště, i kdyţ vzhledem ke své velikosti patří mezi největší na 

Moravě skýtá méně prostoru k pádu neţ hřiště venkovní. U obou hřišť existuje také hrozba 

selhání materiálu, nicméně takováto závada je jen těţko odhalitelná a vzhledem k pouţitým 

materiálům a faktu ţe obě hřiště zhotovovali firmy které mají mnohaletou zkušenost je riziko 

malé, nicméně ne zanedbatelné. 

8.1 Inovativní návrhy pro vnější dětské hřiště 

Technický stav tohoto hřiště vyţaduje pravidelnější kontroly, které by včas podchytili 

opotřebené části. Na informační tabuli by bylo moţné umístit ţádost pro uţivatele, nebo spíše 

dozor o informování magistrátu odboru dopravy a komunálních sluţeb v případě kdy si všimli 

některého nedostatku formou telefonátu. Magistrát by následně mohl vyţadovat nápravu po 

firmě provádějící technický dozor nad tímto hřištěm. Dále by bylo vhodné doplnit písek 

tvořící povrch hřiště v takovém mnoţství, aby se opět zakryly základy herních prvků.  
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 Rizikový faktor předmětů ve volném prostoru je zde sniţován mnoţstvím košů podél 

oplocení hřiště. Informační cedule s upozorněním na moţné následky takových předmětů by 

vedlo ke zvýšené pozornosti dozoru na tyto předměty. Všechny tyto informace by měly být 

přehledně vyvěšeny v informační tabuli, nebo lépe by měly být vyhotoveny jako plastové 

informační cedule samostatně stojící, čímţ by se odstranil fakt ţe současné dokumenty 

přichycené magnetem v informační tabuli následně popadají nebo změní své umístění 

a začnou se překrývat.  

8.2 Inovativní návrhy pro vnitřní dětské hřiště 

Pro vnitřní hřiště by bylo vhodné umístit vedle jiţ existujících cedulí s věkovým 

určením hřiště také cedule s doporučením pro ustavičnou přítomnost alespoň jedné dospělé 

osoby uvnitř hřiště, čímţ by se zvýšila účinnost dozoru. Další informační cedule by pomohly 

sníţit i další rizika tohoto hřiště. Cedule s upozorněním ţe by si děti do hřiště neměli brát své 

hračky, cedule s ţádostí o vrácení volně se válejících míčku zpět na jejich místo. Tato 

opatření by vedla k výraznému sníţení rizika za rozumné finanční náklady. 

 Dále stoly patřící ke kavárně jsou nyní umístěny pouze z jedné strany hřiště, coţ 

znamená, ţe některé stoly jsou od hřiště umístěny příliš daleko pro účinný dozor. Přemístění 

těchto stolů k boční straně hřiště by také vedlo k zvýšení efektivity dozoru.  

Vyčnívající části herních prků jsou snadno odstranitelné výměnnou natrţených sítí 

a umístění hadiček děla pod povrch hřiště. Dále by bylo vhodné upravit překáţkovou 

podloţku na obrázku č. 7 odstraněním posledního schůdku tak, aby na podloţce zbyli jen dva, 

nebo přemístěním této podloţky do jiné části hřiště s patřičnou dopadovou plochou. 

U skluzavky na obrázku č. 9 by měla být prodlouţena dojezdová plocha nebo přizpůsoben 

povrch dopadu po sjezdu na skluzavce. 

Provozní řád by měl být vyvěšen ve větším provedení společně s ostatními 

upozorněními na cedulích podél hřiště na přehledném místě. Současné umístění tohoto řádu 

na konci nápojového lístku můţe vést k tomu, ţe jsi jej návštěvník ani nevšimne. 
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9 ZÁVĚR 

V rámci splnění cíle práce, tedy na základě zhodnocení stavu vybraných dětských 

hřišť analyzovat jejich kritická místa a navrhnout opatření sniţující riziko úrazu, jsem práci 

rozdělil na teoretickou a praktickou část. 

 V teoretické části jsem se zaměřil na bezpečnost dětských hřišť jako celku 

a podrobněji jsem se věnoval poţadavkům na technické provedení herních prvků. Na základě 

těchto poţadavků a informací jsem byl schopen vypracovat část praktickou, tedy vizuálně 

posoudit stav vybraných dětských hřišť a aplikovat na ně analýzy rizik, jejíţ výstupy měly 

odhalit kritická místa daných hřišť. Analýzy jsem zpracovával dvě pro kaţdé vybrané hříště 

z toho důvodu abych pomocí výsledků ověřil jejich správnost. Výsledky analýz se navzájem 

potvrdily, coţ mi umoţnilo určit nejkritičtější místa hřišť a navrhnout efektivní opatření, která 

mají vést ke zvýšení bezpečnosti dětských hřišť. Z porovnání rizik těchto hřišť, které jsem 

provedl v závěru práce je patrné, ţe je obtíţné označit vnější nebo vnitřní hřiště za 

bezpečnější, nicméně jsou z této práce patrná rizika, na která je třeba dávat pozor.  

Pokud je prováděn dozor na venkovním hřišti, kde jsou lepší podmínky viditelnosti na 

jednotlivé prvky, je třeba si věnovat zvýšenou pozornost na ty, jenţ jsou nadměrně 

opotřebovány, popřípadě zkontrolovat, zda u některého z prvků nevyčnívají jeho součásti 

a podobně. Naopak u zmiňovaného vnitřního hřiště je nutné investovat do vykonávání dozoru 

více energie neţ u dozoru na hřišti venkovním, protoţe viditelnost je omezena pouze na 

malou část hřiště. V případě vnitřního hřiště je vhodné vykonávat dozor přímo uvnitř hřiště. 

U vnitřního hřiště je také nutné dbát větší pozornosti na předměty ve volném prostoru, hlavně 

volně se povalujících míčků a hraček a tyto pak odklidit nebo v případě míčků vrátit na 

původní místo. 

 Současný stav dětských hřišť ukazuje, na potřebu častějších kontrol, následné údrţby 

a výměn opotřebovaných součástí herních prvků, stejně jako na potřebu přehledných a snadno 

dostupných informací ohledně daného hřiště, včetně důleţitých upozornění pro osoby 

vykonávající dozor.  Z aplikovaných analýz také vyplývá důleţitost správného dozoru nad 

hrajícími si dětmi. Protoţe neusměrněné děti často ve své nevědomosti a touze po 

dobrodruţství vymýšlejí stále nové a nové způsoby jak zdolávat a slézat překáţky přičemţ 

některé z nich jsou velmi nebezpečné. Stejně tak znalost provozního řádu dohlíţející osobou 

má svou důleţitost. Při znalosti prvků a provozních podmínek se snáze předchází úrazu. 

Všechna, ať uţ tato vybraná, nebo jakákoli jiná dětské hřiště, by měla být navrhována 

s přihlédnutím potřeby neustálého dozoru, tedy rozmístit odpočívací místa tak, aby bylo 

moţné provádět dozor v dostatečné blízkosti u všech prvků.  
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Bezpečnost vybraných dětských hřišť se zaměřením na pouţívané herní prvky 

 

 

 

Obr.č. 1 Šrouby nosné konstrukce houpačky napadené korozí [autor] 

 

 
Obr.č. 2 Vyčnívající ukončení lanové pyramid [autor] 
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Obr.č. 1 Skluzavka s nedostatečnou dojezdouvou 

plochou [autor] 

Obr.č. 2 Lana vyspravovány plastovou páskou [autor] 
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Obr. č. 1 Grafické zobrazení Ishikawova diagramu pro vnější dětské hřiště 
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Obr.č. 1 Grafické zobrazení Ishikawova diagramu pro vnitřní dětské hřiště 


