
               
 

Dům techniky Pardubice spol. s r.o. a  SPORTSERVIS - Houžvičková s.r.o. 
soudní znalec se specializací pro testování, měření, analýzu, kontrolu a bezpečnost 

tělocvičen, dětských a sportovních hřišť  
pořádají  

 
akreditovaný seminář  

Požadavky směrnice Evropského parlamentu  
a Rady ES pro tělocvičné nářadí a ČSN EN  

na bezpečný provoz herních a sportovních zařízení  
(úpravy 2017, novinky 2018)  

6. 3. 2018 
 

Číslo akce:  10020088 
Místo konání:  Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 

nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
 

Vedoucí akce:  Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 
Informace:  Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 

Cena: 1550,- Kč včetně DPH 
 V ceně je zahrnuto občerstvení, písemné materiály k semináři 
(Metodiky, Vyhlášky, Postupy a principy provozu, katalogy…) 
  

                 Lektor: Zdeňka Houžvičková - soudní znalec se specializací 
testování, měření, analýzy, kontroly a bezpečnost tělocvičen,  
dětských a sportovních hřišť 
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře 

 
Anotace:  Cílem semináře je seznámit provozovatele s podstatou bezpečného 

provozování těchto zařízení, právy a povinnostmi statutárních 
zástupců provozovatelů – seminář provází zajímavá projekce 

 

Cílová skupina:  Seminář je určen pro pracovníky samosprávy, státní správy a 
školství, statutární zástupce základních a mateřských škol, 
provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí                
a mládeže  
 
 

Program:   Stávající legislativa 
 Metodický postup pro provoz tělocvičen, dětských a sportovních 

hřišť – Státní zdravotní ústav ČR, MŠMT  
 Občanský zákoník – povinnosti provozovatelů veřejných herních     

a sportovních zařízení (zahrnuje i tělocvičny a hřiště ve školském 
sektoru) 



 Třístupňový kontrolní systém uvedených zařízení včetně záznamů   
a archivace 

 Nejčastější závady na hřištích a v tělocvičnách (projekce)  
 ČSN EN 913 – Požadavky pro tělocvičné nářadí 
 ČSN EN 1176 – Nové požadavky pro dětská hřiště  
 Příklady soudního znalce z praxe, rizika, úrazy, záznamy, šetření 

(projekce)  
 Značka „ ověřený provoz – hřiště – tělocvična - sportoviště - Česká 

kvalita „ 
 Diskuze k případným problémům 

 
Účastníci obdrží materiály k výše uvedenému (brožuru o bezpečném 
provozování herních a sportovních prvků v ČR, metodiky, vyhlášky, 
vzory řádů apod. 
 

Časový 
harmonogram: 

8,30 – 9,00  prezence 
9,00 - 14,00  odborný program  

Organizační 
pokyny: 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 2. 3. 2018 
na e- mailovou adresu:  
e-mail: buchtova@dtpce.cz  nebo sportservis@volny.cz 
 
 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money 
Bank Pardubice, variabilní symbol 10020088.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


