
 

 

Srdečně Vás zveme na národní seminář 

o bezpečném provozu tělocvičen, sportovišť a podobných zařízení 
pro děti a mládež 

 (Bezpečnost a prevence úrazů při hře a sportu, ve škole i ve volném čase) 

Program národního semináře  

o bezpečném provozu tělocvičen, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež 

A- Úvodní slova, 9:00 – 9:10 

B- Bezpečnost při hře a sportu, 9:10 – 10:05 
1. Analýza sportovní úrazovosti dětí  (zdravotní statistika) – Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. 
2. MZd – programy prevence, úloha MZd a Hlavního hygienika – MUDr. Vladimír Valenta, Ph. D. 
3. WHO – programy a iniciativy zaměřené na prevenci úrazů dětí – Dr. Alena Šteflová  
4. SZÚ – Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch – MUDr. Magdalena Zimová, CSc.  

C- Rizika provozu vybraných zařízení I, 10:05 – 10:45 
5. Zařízení pro sport (sportovní hřiště, skateboardingová hřiště, tělocvičny a tělocvičné nářadí, 

posilovny, bazény a vodní sporty) - Zdena Houžvičková 
 

10:45 – 11.05 přestávka: káva, čaj, nápoje - drobné občerstvení  

D- Rizika provozu vybraných zařízení II, 11:05 – 11:25 
6. Zařízení pro pohybové aktivity (dětská hřiště, skákací hrady, trampolíny) - Zdena Houžvičková 

E- Vystoupení zahraničních hostů, 11:25 – 12:30 
7. Zkušenosti z členské země EU – Helena Menezes, Portugalsko 

Význam evropské databáze o úrazech, obecný pohled na evropský proces normalizace 
dětských hřišť a sportovního vybavení, vliv norem na kontrolu nad úrazy, vliv kulturních 
odlišností, sdílení národních zkušeností Portugalska 

F- Správný provoz bezpečného sportoviště a hřiště, 12:30 – 13:15 
8. Základní principy správného a bezpečného provozu, nezávislá kontrola, prezentace 

metodického materiálu – Libor Dupal, Zdena Houžvičková 
9. Principy udělení značky pro bezpečné hřiště – Libor Dupal 
10. Projekt podpory značky 2012 – MZd – Libor Dupal 

G- Diskuze, závěr konference, 13:15 – 13:30 
 

13.30 – občerstvení , pokračování diskuze 

 

Pod záštitou  
ministra zdravotnictví ČR a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR (v rámci programu „Péče o 
děti a dorost“, jehož prioritou pro rok 2013 je systémová prevence úrazů a násilí 

se zaměřením na ochranu zdraví při sportu)  a 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  (v rámci 

naplňování podpory strategické vize pro evropské normy) 

 
 

Datum konání: 30. května 2013, od 8:15 prezence, zahájení v 9:00 hod 
Místo konání: Státní zdravotní ústav, budova č. 11, velká posluchárna,  

Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 

       
 

Ve spolupráci a v koordinaci se Státním zdravotním ústavem a v rámci Národní politiky kvality 

                                                              
připravily: 

 

  
 

Konsorcium pro vlastnictví a správu značky „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ 
 

Seminář je určen pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, statutární zástupce 
základních a mateřských škol a další zájemce.  

Účast na semináři je zdarma. Nutná registrace předem.  
Kontaktní údaje pro další informace a pro registraci:  

pí Lenka Bergmannová - bergmannova@regio.cz, p. Aleš Jankech – jankech@regio.cz,  
tel. 261 263 574; http://www.overenehriste.cz/seminare/seminare-2013.php   

 

http://www.szu.cz/
http://www.overenehriste.cz/seminare/seminare-2013.php


 

 

 

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 

Dopravní spojení 

METRO           - zastávka Želivského, linka A (zelená) 

TRAMVAJE     - zastávka Želivského, linky 5, 10, 16, 26 

AUTOBUS       - zastávka Bělocerkevská, linky 101, 124, 136, 139, 150, 213 

                               - zastávka Želivského, linky 124, 139, 150, 213 
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