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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„DESATERO PRO BEZPEČNÝ PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ“ 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. s podporou Rady kvality ČR a ve spolupráci s dalšími partnery, zejména komorou 

SOTKVO, organizuje národní konferenci s cílem informovat odbornou veřejnost o nových předpisech pro 

oblast bezpečného provozu dětských hřišť. 

 „Nedílnou součástí Národní politiky kvality je nejen podpora kvalitních výrobků a služeb na trhu ČR, ale také 

podpora nástrojů, které spotřebiteli umožňují se v kvalitě orientovat, a rozhodovat se tak podle svého uvážení a 

výběru. To se samozřejmě týká i oblasti výrobků a služeb využívaných dětmi a mládeží. Proto Rada kvality vítá 

aktivitu, která bezprostředně souvisí s prevencí úrazů dětí, které jsou tím nejranitelnějším spotřebitelem. A 

navíc, součástí preventivních opatření, která RK podporuje je Národní program Česká kvalita,  jehož součástí je i 

značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - ověřený provoz. Ta bude rovněž na konferenci představena. 

Finanční podpora národní konference je dalším příkladem působnosti Rady kvality a MPO při naplňování Národní 

politiky kvality“, uvádí téma Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda RK ČR. 

Konference je určena pro zástupce provozovatelů veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně 

samospráv, předškolních a školských zařízení. Bude jim představena novelizovaná předpisová základna týkající 

se problematiky provozu dětských hřišť a metodických dokumentů a publikací k věci, včetně ČSN EN 1176-7:2020 

- Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz; Metodického 

doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže (vydal SZÚ), 

publikace Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť (vydaných pod záštitou 

Rady kvality ČR), aj. 

Přítomným budou představena statistická data týkající se úrazů dětí a mládeže (viz 

příloha). 

Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična - ověřený provoz“ je ověřením o splnění 

preventivních opatření na bezpečný provoz hřiště. BEZ NOREM A NEZÁVISLÝCH KONTROL 

TO NEJDE!  

Datum a čas konání:   úterý 5. října 2021 od 09:30 hod. (registrace od 09:00 hod.) 

(Upřesněné) místo konání: Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4 
 

V Praze, dne 4. října 2021 
 

Pro více informací k problematice dětských hřišť i k tomuto projektu navštivte web Sdružení českých 

spotřebitelů, z.ú. a Kabinetu pro standardizaci, anebo oficiální portál Rady kvality ČR www.narodniportal.cz. 
 

Kontakty:  

Ing. Libor Dupal, 
programový ředitel, předseda správní rady SČS, ředitel 
Kabinetu pro standardizaci 
E: dupal@konzument.cz 
T: +420 602 56 18 56 

Zdeňka Maisnerová,  
tajemnice Rady kvality ČR 
E: maisnerova@mpo.cz 
T: +420 224 853 457                       
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Příloha  
Statistika úrazů 

Věk 0-14, NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM – AMBULANTNÍ PÉČE 

Období Celkem Školní úrazy Sportovní úrazy, 
včetně dětské hry 

2019 351 396 65 298 78 792 

2018 361 591  68 180 86 744 

2017 358 491  69 135 84 669 

2016 353 485  63 291 80 943 

2015 329 417  53 695 75 641 

 

Věk 15-19, NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM – AMBULANTNÍ PÉČE 

Období Celkem Školní úrazy Sportovní úrazy 

2019 197 742 36 076 53 989 

2018 212 565  37 239 59 585 

2017 211 457  38 883 61 128 

2016 224 729  40 068 66 344 

2015 230 941  38 340 66 584 

 

Místo vzniku úrazu 

(Alena Švancarová, Fakultní nemocnice v Motole, Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro 
děti) 

 

 


