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Modul B_BPÚRV    BOZP, Prevence úrazů a regenerace ve sportu 

Sylabus moduluB_BPÚaRV programu Vzdělávání sportovního managementu – Bezpečnost,prevence 

úrazů a regenerace ve sportupřináší základní pohled na tuto oblast ve vztahu ke sportu obecně. Na 

oblast bezpečnosti, prevence proti úrazům a regeneraci ve sportu je vždy kladen velký 

důraz.Pozornost tak bude zaměřena nazákladní principy v dané oblasti s praktickým využitím 

v různém sportovním prostředí.Záměrem bude informovat o důležitosti a významu oblasti 

bezpečnosti ve sportu s využitím pro práci s jednotlivci, ale i s jednotlivými skupinami sportovců.  

Cíle modulu 

Cílem modulu je představit studentům oblast bezpečnosti, prevence proti úrazům a regenerace ve 

sportu, přesněji jak získat obecné základy a zdůraznit důležitost dané oblasti v návaznosti na ochranu 

zdraví jednotlivců s výhledem zvýšení výkonnosti jednotlivých sportovců sportovních i neziskových 

organizací. Tato oblast v sobě zahrnuje pravidla, metody, postupy, ale také poznatky a zkušenosti 

nabité praxí. Absolventi tohoto modulu se budou lépe orientovat v dané oblasti a správnou aplikací 

do praxe zajistí organizaci maximální výkon a minimální úrazovost svých členů sportovních i 

neziskových organizací. 

Plán a výukové metody 

Výuka probíhá formou přednášky s výkladem základních informací vztažených k 

subjektůmpohybujících se ve sportu - právnických osob a fyzických osob sportovních i neziskových 

organizací. 

1. Bezpečnost právnických a fyzických osob 

1.1. Zákonné požadavky na BOZP, Dokumentace, Školení 

1.2. Prostředí výkonu činnosti 

1.3. Pravidla bezpečného a zdravého sportování 

1.4. Příčiny vzniku úrazů 

1.5. Prevence poranění obecně, preventivní opatření 

1.6. Nejčastější poranění, jednotlivé případy - příklady 

 

2. První pomoc 

2.1 První pomoc obecně 

2.2 Zásady první pomoci při úrazu 

2.3 Oznámení úrazu na IBP 

 

 

3. Regenerace ve sportu 

3.1. Regenerace po výkonu 

3.2. Regenerační prostředky 

3.3. Jednotlivé druhy regeneračních prostředků 
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