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Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Česká asociace profesionálních hráčů
organizují prostřednictvím společnosti ACREA internetový
Česká

PRŮZKUM MÍNĚNÍ FOTBALISTŮ.

Tento anonymní průzkum proběhne ve vybraných fotbalových klubech a prostřednictvím sítě internet
od 01.04.do 30.07.2021.
Pro vstup do webového dotazníku použijte jeden z uvedených odkazů:
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https://acrea.vubp.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=FOTBAL nebo
Výsledky tohoto průzkumu pomohou:
I. k systematickému zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví fotbalistů,
II. snižování počtu zranění při hře i v přípravě,
III. při celkové snaze za bezpečnější fotbal ve všech kategoriích a úrovních.
Vážíme si osobní pomoci každého z vás současně přispět ke zkvalitnění výuky na základních a středních
školách, jakož i při výkonu hráče fotbalu.
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Poslechněte si naše nové Podcasty s tématikou
Bezpečnost práce ve fotbalu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, předmětem hlavní činnosti je výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků
v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků,
vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života.
--- konec inzerce---

Další text pro případné využití dle uvážení redaktora:
Řešitelská skupina projektu „BOZP ve Fotbalu“ byla s ohledem na zadané téma obsazena zástupci
profesí právník se specializací na Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a Pracovní právo, sportovní
lékař působící u fotbalové reprezentace, odborník na pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické
odolnosti a odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik“, která je onou osobou,
jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě
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potřeby jsou do projektu přizváni další odborníci a zástupci zainteresovaných stran ve fotbalu (samotní
hráči fotbalu, fotbaloví trenéři, fyzioterapeuti, sportovní maséři, členové realizačního fotbalového týmu,
funkcionáři fotbalového klubu, fotbaloví rozhodčí a v neposlední řadě i rodiče nezletilých hráčů
fotbalistů.
Cílem projektu „BOZP ve Fotbalu“ je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem
na nejčastější úrazy, zejména tedy v podmínkách sportovních fotbalových organizací. Důraz zde bude
kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu
subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další
zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. A návrh odpovídajícího nastavení
bezpečnosti práce v tomto systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem
tohoto projektu.“
Sport může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění, které vznikají jednak při
zápasech, soutěžích a také při tréninkových procesech. Kromě vlastních sportovců jsou klíčovými
osobami celého systému zástupci pořadatele, trenéři, vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních
subjektů Jelikož se daná oblast vztahů, povinností s důrazem na bezpečnost práce mezi zástupci
sportovních subjektů a sportovci, kteří jsou v určitém zaměstnaneckém vztahu k danému sportovnímu
subjektu, jeví jako nedostatečně zmapována, ošetřena, je nutné provést monitoring úrazovosti ve
sportu, její příčiny a souvislosti a zároveň související legislativy v návaznosti na činnosti trenérů a dalších
zaměstnanců nebo spolupracujících subjektů v rámci sportovních subjektů. Pro dosažení potřebné
změny v praxi je nutné vytvořit poznatkovou základnu v dané problematice, navrhnout účinné postupy,
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které pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví – při výuce sportů, zajištění tréninkových,
přípravných a zápasových procesů ve sportovních organizacích, popř. také při práci s dětmi a mládeži ve
školách.
Kolektivní i individuální sporty se realizují na různých úrovních pod konkrétními sportovními
organizacemi, resp. jsou také pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů,
nakonec se mohou stát také zdrojem výdělků pro dané sportovce. Důležitou roli zde mají trenéři, učitelé
a další zaměstnanci sportovních organizací, škol, kteří se podílejí na přípravě, zápasech, soutěžích apod.
v daných sportech. Jako určitý vzorový sport, který má pravděpodobně nejširší hráčskou a podpůrnou
základnu v ČR, je fotbal.
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