
 
Požadované znalosti pro certifikační zkoušku IDSHS / STDSHS 
 
 
Téma 1. Znalost související legislativy  

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 
ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění občanský zákoník 

 

Téma 2. Znalost technických norem 

ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 Zařízení a povrch dětského hřiště – Obecné a bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody 

ČSN EN 1176-2 ed.2: 2018 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro houpačky 

ČSN EN 1176-3 ed.2: 2018 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro skluzavky 

ČSN EN 1176-4 ed.2: 2019 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro lanovky 

ČSN EN 1176-5:2009 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro kolotoče 

ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018 Zařízení a povrch dětského hřiště – Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro kolébačky 

ČSN EN 1176-7:2020 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a 

provoz 

ČSN EN 1176-10:2009 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení  

 

ČSN EN 1176-11:2015 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro prostorové sítě 



ČSN EN 1177:2018 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení tlumení nárazu  

 

ČSN EN 749:2005 Zařízení hracích ploch – Branky pro házenou – Funkční a bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody 

ČSN EN 913:2022 Gymnastické nářadí – Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

 

ČSN EN 12503-1:2013 Sportovní žíněnky – Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 12655:2001 Gymnastické nářadí – Gymnastické kruhy – Funkční a bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody  

ČSN EN 13219:2009 Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní požadavky, metody 

zkoušení 

ČSN EN  14 974: 2020 Skateparky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

 

ČSN EN 15312+A1:2011 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Funkční a bezpečnostní 

požadavky a metody zkoušení  

ČSN EN 16630:2016 Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a 

metody zkoušení 

ČSN EN 16664:2016 Zařízení hracích ploch – Lehké přenosné branky – Funkční a bezpečnostní požadavky 

a metody zkoušení 

 

TNI CEN/TR 17207: 2020 Dětská hřiště a rekreační areály – Požadavky na kvalitu a odbornou způsobilost 

inspektorů  

 

 

Téma 3. – Znalost bezpečnosti práce ve školství – Materiál VÚBP 2004 

Zákoník práce § 132 a – prevence rizik, § 136 a, odst. 4. – metodický návod k zajištění bezpeč-
nosti 

 

Téma 4. – Znalosti technologických postupů 

Montáž zabudovaného tělocvičného nářadí 

Oprava zabudovaného tělocvičného nářadí 

Oprava přenosného tělocvičného nářadí 

 

Téma 5. – Znalost bezpečnostních předpisů pro práci servisního technika 

1. Práce ve výškách 

2. Práce s použitím elektrického ručního nářadí 

3. Protipožární předpisy a znalosti hasících přístrojů                                                

 



Téma 6. Znalost metodických doporučení a jiných: 

Viz Část IV  

- Metodické doporučení (Státního zdravotního ústavu) k zajištění ochrany zdraví a zvýšení 
bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách (SZÚ čj. -
06868-2020) 

- Metodická informace (MŠMT) k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, 
na dětských hřištích a v tělocvičnách (č. j. 24 199/2007-50)  

- Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mlá-
deže (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) v České republice, edice ‚top-normy‘, sva-
zek 7, 2., ISBN 978-80-87719-46-6 (Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.) 

- Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na hřištích, sportovištích a 
v tělocvičnách, 2014 – ISBN: 978-80-87719-14-5 (Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.) 

 


