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 “Děti jsou to nejcennější, co máme. Jsme 
zodpovědní za jejich správný vývoj. Tím, že jim 
poskytujeme kreativní a bezpečné prostředí pro jejich 
vývoj a růst, prostředí dodaná se zodpovědností všech 
zúčastněných, jim dáváme na vědomí, jak jsou pro nás 
důležité, a učíme je i vlastní odpovědnosti.”

Ing. Naďa Kjellberg
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Všechny děti, včetně hendikepovaných, mají 
právo si hrát v bezpečném prostoru, který 
jim poskytne napínavou a kreativní hru plnou 
výzev, avšak bez skrytých rizik. Dětská hřiště 
by měla stimulovat a vybízet všechny děti bez 
rozdílu k různorodé hře s možností zapojení 
ostatních generací a k výběru herní aktivity, 
která jim v danou chvíli vyhovuje.

Etika = zodpovědnost
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Hra je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak 
umožnit dětem, aby byly aktivní, učily se (a to 
i spolupráci, toleranci a respektu), zlepšovaly 
se, získávaly přátele a stýkaly se i s dalšími 
generacemi. Děti se hrou učí pro život, hra 
je rozvíjí fyzicky, motoricky, psychologicky, 
intelektuálně a sociálně. Dětské hřiště skýtá 
dětem možnost vyžití ve volném čase a má 
tedy nesmírný význam pro zdravý vývoj 
dítěte. 

Hřiště jako nástroj k celistvému rozvoji osobnosti
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Definice cíle

• vytvořit bezpečné a zároveň zábavné, kreativní a napínavé herní prostředí 

• umožit hry dětí všech věkových kategorií, vítané je i zapojení ostatních 
generací 

• rozvíjet všechny výše zmíněné vlastnosti a dovednosti, a tím pomoci dětem v 
jejich celistvému rozvoji a zařazení v životě   

• nabídnout možnost hry samostatné i hry kolektivní, a tím se učit spolupracovat 
rozvíjet kontakty s dalšími dětmi 
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• podporovat fantazii a kreativitu 

• možnost klidové i pohybově náročné  
 hry, přizpůsobené individuálním    
 možnostem  

• integrace handikepovaných dětí do  
 hry

Definice cíle
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Definice problému

• nedodržování norem 

• individuální řešení na úkor bezpečnosti a  
 herní hodnoty 

• nízká kvalita materiálů 

• neznalost zásad projektování 

• kontrola prováděná samotnými výrobci 

• nezodpovědný přístup výrobců a     
 dodavatelů hřišť 

• ekonomické zájmy na prvním místě 
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Sdílená odpovědnost za bezpečný herní prostor
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Cesta k realizaci kvalitního dětského hřiště

• Etika při výrobě 

• Etika při zádávání 

• Etika při návrhu 

• Etika při realizaci 

• Etika při údržbě 
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A. Etika při výrobě

• Fokus na uživatele 

• Vývoj za spolupráce s designéry,  
 techniky, pedagogy, lékaři,     
 psychology, architekty i      
 samotnými uživateli 

• Bezpečnost  

• Nejnovější technologie výroby 

• Materiály nejvyšší kvality

• Funkčnost a hravost, herní    
 hodnota 

• Design  

• Ekologie  

• Osvěta  

• Společenská zodpovědnost
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B. Etika při zadávání

• Uživatel na prvním místě 

• Respekt k daným pravidlům 

• Bezpečnost 

• Herní funkce 

• Nesoutěžit na nejnižší cenu 

• Kvalita, trvanlivost,       
 vandaluvzdornost, minimální    
 údržba 

• Kredibilita dodavatele, reference,  
 certifikáty 
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C. Etika při návrhu

• Uživatel na prvním místě 

• Dodržování norem 

• Kvalita výrobků 

• Mnohačetné herní funkce 

• Herní prostor bez skrytých rizik 
 

• Promyšlené komplexní řešení   
 prostoru pro všechny věkové    
 kategorie 

• Inkluze  

• Přístupnost 

• Celkové řešení prostoru (zeleň,   
 sociální zázemí, mobilář, ostatní  
 hry) 
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D. Etika při realizaci

• Dodržování norem 

• Dodržování projektu, výrobků a   
 materiálů 

• Autorský dozor a dozor investora 

• Vstupní kontrola nezávislým    
 kontrolorem
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E. Etika při údržbě

• Dodržování frekvence kontrol 

• Údržba dle norem, návodů a    
 požadavků výrobce 

• Kontrola nezávislým kontrolorem 

• V případě nedostatků okamžitá   
 oprava 
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Shrnutí

Každý z účastníků procesu tvorby herních prostorů nese svůj díl odpovědnosti. 
Máme tedy společně možnost vytvářet napínavá, funkční a bezpečná hřiště 
splňující všechna jmenovaná pravidla. Naše rozhodnutí ovlivňují rozvoj dalších 
generací. 

Dětské hřiště je společný prostor pro všechny věkové skupiny, cílem je sdílená 
radost ze hry, prožitku, volného a svobodného prostoru pro dětskou kreativitu a 
fantazii a odměnou je nám radostný a bezstarostný dětský smích.

Děkuji za pozornost.
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