
 
 
 

 
 

Srdečně Vás zveme na akreditovaný seminář 
Zajištění BEZPEČNOSTI 

DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN 

dle platných norem a legislativy  

Konference je určena pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, statutární zástupce 

základních a mateřských škol aj. provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a 

mládeže a další technickou veřejnost 

Lektoři 
 

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ,  předsedkyně Komory SOTKVO 

Bc. Jiří KABA – člen Komory SOTKVO   
Ing. Libor DUPAL, ředitel Sdružení českých spotřebitelů a ředitel Kabinetu pro standardizaci, 

o.p.s. 

Ing. Martina BYRTUSOVÁ, Projektový manažer Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

 

 

 
 

Na semináři bude mj. představena PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN. Byla vyvinuta v rámci úkolu Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a projednána s řadou zainteresovaných stran; 
odborně ji zaštítily a na obsahu spolupracovaly mj.: Ministerstvo zdravotnictví – Státní zdravotní 
ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní koordinační centrum prevence 
úrazů, násilí a podpory bezpečnosti dětí a další instituce.                        

Datum a čas konání:   Čtvrtek, 30. dubna 2015, 08:30 hod Program 
0830 hod.   
0900 hod. 
 
0910 hod.   
 
 
 

1045 hod.   
1115 hod. 
 
 
 

1200 hod. 
 
 

1330 hod 

 

- Prezence 
- Uvítání, představení lektorů a činností Komory SOTKVO a Sdružení 

českých spotřebitelů                
- Úvod do tématu bezpečného provozu dětských hřišť a sportovišť - 

legislativa, základní pojmy spojené s bezpečností provozu; povinnosti 
provozovatele herních a sportovních zařízení a tělocvičen (údržba, 
provoz, kontrola)  

přestávka na občerstvení 
- Představení Příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných 

zařízení pro hry a sport; značka ‚České kvality‘ „Hřiště-sportoviště-
tělocvična - Ověřený provoz“ dětí a mládeže  

- Častá rizika u sportovních a herních zařízení, jejich předcházení a 
odstranění; nešvary v provádění ročních kontrol  

oběd, osobní konzultace  

Místo konání:               Restaurace Na Poště Benešov 
Tyršova 162, 256 01 Benešov u Prahy 

     
 

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 500,-Kč na osobu a platí se v den konání na 
místě; cena zahrnuje úhrady na lektorné, materiály k semináři, provozní náklady, 

občerstvení apod. 

                                                 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře  
s akreditací Ministerstva vnitra 

 

Každá organizace s registrovaným účastníkem či více účastníky na konferenci obdrží jeden 

výtisk příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení zdarma. Další výtisky je 

možno zakoupit za cenu 100,- Kč / ks 
 

V průběhu přednášky proběhne losování zodpovězených dotazníků o ceny 
 
 

Registrace: Ing. M. Byrtusová - byrtusova@regio.cz, tel. 261 263 574.  
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