
 

 

 
Srdečně Vás zveme na  

NÁRODNÍ KONFERENCI -  

MOHOU DĚTI SPORTOVAT A HRÁT SI V BEZPEČNÉM 

PROSTŘEDÍ? 

Bezpečnost provozu tělocvičen a sportovních a dětských hřišť; Jak zajistit bezpečný 

provoz veřejného zařízení dle platných (včetně nových) norem a legislativy - vyplatí se 

dodržovat technické normy? Jsou pryžové povrchy z recyklovaných materiálů pro 

hřiště a sportoviště bezpečné?  Statistiky o úrazech z Národního centra pro prevenci 

dětských úrazů; a další informace. 

Poskytnuté záštity: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Mgr. Eva Gottvaldová, náměstkyně ministra pro ochranu 

a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR 

Česká agentura pro standardizaci, p. o., Ing. Zdeněk Veselý, generální ředitel; 

Státní zdravotní ústav, MUDr. Helena Kazmarová, ředitelka 

 
 

 
     

Datum a čas konání:  Čtvrtek 4. října 2018 od 08:30 hod. (registrace od 08:00 hod.) 

Místo konání:  Hotel Chvalská Tvrz, Praha 9 – Horní Počernice, Na Chvalské 

Tvrzi 858/11, Salonek AFRIKA, 193 00  

Cena:   1.000,- Kč na osobu (platba v den konání na místě); 

Cena zahrnuje provozní náklady, náklady na materiály 

k semináři, občerstvení v průběhu semináře včetně oběda.  

Parkování:  pro účastníky konference v místě ZDARMA 

Registrace a informace:  Vocetková Veronika,  

tel. 281 925 952, e-mail: sportservis-adela@volny.cz 
 

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

statutární zástupce základních a mateřských škol, 

provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže i pro další strany odborně zapojené 

do procesů zajištění bezpečného provozu.  
 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací Ministerstva vnitra. 

Lektoři - experti z oboru  

MUDr. Magdalena ZIMOVÁ CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národní referenční laboratoře 

pro hygienu půdy a odpadů 

Ing. Libor DUPAL, Programový ředitel a předseda správní rady  

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. a ředitel Kabinetu pro standardizaci, o. p. s.   

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, soudní znalec z oboru bezpečnost dětských a sportovních hřišť, 

tělocvičen a sportovišť a předsedkyně Profesní komory SOTKVO 

Ing. Andrea PEKOVÁ, vedoucí oddělení chemie a životního prostředí - Česká agentura pro 

standardizaci, p. o. 

V průběhu přednášek budou experti odpovídat na Vaše dotazy. Každý účastník obdrží příručku 

„Správná praxe pro bezpečný provoz v České republice", věstníky, metodiky, a další publikace k této 

tématice. 

Program:  

Blok 1 – 8:30 – 10:30 

1. Zahájení (8:30-8:40) 

2. Principy tvorby a přínosy technických norem (8:40-8:55) 

3. Nové požadavky ČSN EN a legislativy - 2018 (8:55-9:30)  

4. Jsou pryžové povrchy z recyklovaných materiálů pro hřiště a sportoviště bezpečné? (9:30-9:55)   

5. Značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz - slavnostní předání za účasti 

médií (9:55-10:30)   

Blok 2 – 11:00 – 13:00 

6. Aspekty mezinárodní normalizace a technických kontrol pro dětská hřiště (11:00-11:15)   

7. Ze statistiky o úrazech dětí z Národního centra pro prevenci dětských úrazů (11:15-11:25)   

8. Správná praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení v ČR (11:25-12:00)   

9. Nezávislé inspekce herních a sportovních prvků s ohledem na současné požadavky na kontrolní 

systém (12:00-13:00)   

Diskuze – 13:00 – 13:30 

1330 Společný oběd s možnými následnými individuálními konzultacemi  

Aktuální informace k národní konferenci průběžně vystavujeme na adrese Zde. 
 

https://www.overenehriste.cz/seminare/narodni-konference-2018.php


 

 

 

      

     

Parkování je pro účastníky semináře na vyhrazeném zadním parkovišti  

(u hotelu s restaurací) ZDARMA 

 

            

Restaurace s příjemným prostředím a KVALITNÍMI JÍDLY 

 

         
 

  Naše semináře jsou velmi OBLÍBENÉ 

 
Vyplněné ankety jsou slosovány v TOMBOLE 

GPS –  50°6´41.41´´N / 14°35 ´´  

Mapky příjezdu k hotelu naleznete na www.chvalskatvrz.cz 

Z metra trasa „B“ konečná stanice Černý most,  

poté autobusem č. 221, 222, 223 – jednu stanici (výstupní stanice je Chvaly) 

http://www.chvalskatvrz.cz/

