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Příloha 1 

Osnova školení 

o Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Zejm. Část V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 - § 108) 

o Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších 

předpisů 

o Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 

znění pozdějších předpisů 

o Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

o ČSN 91 8112 Jevištní technologická zařízení. Bezpečnostně technické 

požadavky 

o Seznámení se směrnicemi a identifikací rizik 

o Seznámení s provozními předpisy, zásadami BOZP a dalšími předpisy týkající se 

bezpečnosti práce 

Každý účastník školení stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s předpisy k zajištění 

BOZP uvedenými v osnově školení, seznámení porozuměl a všechny jeho dotazy mu byly 



2 

 

vysvětleny. Jeho znalosti byly ústně ověřeny. Svým podpisem se zavazuje dodržovat 

všechny své povinnosti podle příslušných předpisů. Při nedodržení povinností si je vědom 

možných pracovněprávních i trestněprávních důsledků. 
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Příloha 2 

V rozhovoru odpovídají někteří členové občanského sdružení herců 

z Východočeského kraje, které působí od roku 2011.  

Otázky: 

1. Jak vnímáte bezpečnost práce při práci v divadlech? Myslíte si, že vás při pracovní 

náplni omezuje? 

2. Vnímáte rizika, která vám při této práci hrozí (např. nerovná podlaha, pád 

zavěšených kulis, pád do propadliště, apod.)? 

3. Seznamují vás pověřené osoby (např. bezpečnostní technik) s tím, jak se máte 

chovat při působení v jejich divadlech? 

4. Jak provádíte stavbu kulis? Liší se stavba na domovské scéně oproti scéně při 

hostování?  

5. Obsluhujete sami jevištní techniku (jevištní tahy, propadliště, apod.) nebo je vám 

přidělena obsluha těchto zařízení?  

6. Pokud si obsluhu těchto zařízení zajišťujete sami, byli jste dostatečně poučeni 

provozním předpisem? Dodržujete stanovený provozní předpis? 

7. Práce ve výškách jsou od 1,5 metru nad zemí. Pracujete někdy v této nebo větší 

výšce? 

8. Odmítli jste někdy zahrát scénu, protože jste měli pocit, že by se vám mohl stát 

úraz? 

9. Stal se vám někdy při přípravě nebo samotném představení úraz?  

10. Jak je zajištěna první pomoc při představeních? 

11. Liší se první pomoc na domovské scéně oproti první pomoci na scéně při 

hostování? V kolika případech zajišťoval první pomoc pracovník hostitelského 

divadla? 

Odpovědi: 

Pánové F a M 

1) F: „Tak já jsem bezpečnost práce v divadle zaznamenal jen tak, že jsem si přečetl 

pokyny pro bezpečnost v divadle, které tu někde visí na stěně.“ 

M: „Kde?“  

F: „Visí u schodů.“ 

M: „To já ani nevím.“  
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F: „Jinak při našich zkouškách většinou není přítomný nikdo z provozovatelů 

divadla, takže nejsme striktně vázaní tím, že bychom museli dodržovat určitá 

pravidla. Je ale pravda, že člověk si musí dát pozor při práci, když stahuje tahy, 

pouští světla, při pohybu na lávce. Celkově když se pohybujeme na lávkách, tak si 

musíme dávat pozor, protože všude jsou žhavá světla, spousta věcí, které na nás 

mohou spadnout, spousta kabeláže a není tam moc vysoké zábradlí. (Když se jich 

zeptám, jak vysoké zábradlí tam asi je, tak odpoví asi 120 cm – pozn. autorka). 

Člověk určitě dávat pozor musí, ale není to tak, že bychom měli nějaký soubor 

pravidel, který bychom striktně dodržovali.“  

M: „Je pravda, že zpočátku si nás bezpečnostní technik hlídal, ale asi po půl roce 

pravidelných zkoušek, už nás vše nechal dělat samotné.“ 

F: „Je pravda, že teď už máme klíče od divadla a chodíme sem, jak potřebujeme.  

K té bezpečnosti práce si vybavuji jednu historku, kdy jsme ve hře potřebovali 

člověka oběsit. Plánovali jsme ho vytáhnout v sedáku na laně nahoru a potom ho 

spouštět na oprátce, která by byla jen lehce navlečená přes hlavu. Dokonce jsme to 

i zkoušeli, ale neosvědčilo se to, tak jsme od toho upustili.“   

M: „Možná nám někdy z lávek něco spadlo, že to mohlo někoho trefit.“ 

F: „Vidíš, to jsi mi nahrál. Při posledním představení jsou z lávky shazovány 

papíry. Ovšem někdo shodil celý štos papírů a mě to uhodilo do hlavy.“  

M: „Já jsem při proskakování kulisou okna, kdy za ní byla připravena žíněnka, strhl 

oponu, protože ta byla zaháknutá pod připravenou žíněnkou.“  

F: „Nešťastná práce je i se stroboskopem (zařízení, které blikáním způsobí optický 

efekt, že se pohyb může jevit zpomaleně či trhaně – pozn. autorka). V tomto 

blikavém světle je velice špatně vidět, takže když se použil při představení, tak 

kolega kvůli zhoršení orientace naběhl do stolu, který nárazem odsunul. Do tohoto 

stolu jsem pak následně narazil já.“  

M: „U toho stroboskopu člověk strašně ztrácí orientaci. To se vůbec nedá běžet 

rovně, motá se nám hlava a chvílemi nevíme, kde jsme. Takže pokud se používá 

stroboskop, tak jen doufáme, že se ostatním hercům, kulisám a dekoracím nějak 

vyhneme.“  

F: „Je to krásný prvek, ale pro nás je dost nebezpečný.“  

2) F: „Většinu z této otázky jsme asi zodpověděli v té první. Výrazně nerovné podlahy 

jsme si všimli pouze v jednom divadle.“ 

3) F: „Je tu vůbec bezpečnostní technik?“  
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M: „Jo, já myslím, že tu je. Ale jinde nás s ničím takovým neseznamovali.“ 

F: „Absolutně ne. Tady jo, že jsme tady začínali. Lidé přišli, řekli, jak se tu s čím 

zachází, a zpočátku tahy a vše ostatní obsluhoval vlastně ten bezpečnostní technik.“  

M: „Celkem jsme hráli asi v sedmi divadlech.“ 

4) M: „Tak to se liší asi jen tím, že tady to vyndáváme ze skladu, zatímco jinam je 

musíme dovést.“  

F: „Já bych řekl, že se to liší maximálně, když si vzpomenu na divadlo, kde jsme 

teď hostovali. Tam nebyl prostor, naše kulisy, které mají tvar obráceného V, se tam 

nevešly. Museli jsme je jen opřít o zeď.“    

M: „Teď máme kulisy ve skladu pod jevištěm. Dřív jsme je měli ve skladu nahoře, 

téměř na půdě. Vyndávání kulis odtamtud bylo občas dost nebezpečné. Často něco 

uklouzlo. Nebo máme spoustu opravdu těžkých věcí, takže ty pak dole chytali 

nejméně dva lidé.“   

5) M: „Většinou si je obsluhujeme sami.“  

F: „Byli jsme také v divadle, kde se technik odkázal na svůj vysoký věk, a vše jsme 

si ovládali sami.“  

6) F: „Poučení jsme nikde vyloženě nebyli. V těch divadlech to tak obecně platí, že 

tam přijedeme, vyložíme kulisy a všechny prostory si projdeme, abychom věděli, 

kde co najít. A co se týká dodržování předpisů, tak v podstatě víme, jak co ovládat 

a záměrně s tím neděláme nějaké špatnosti, abychom zbytečně nezpůsobovali 

nikomu problémy a sami nepřišli k úrazu.“  

7) F: „Rozhodně. Tady snad není nic nižší, než je ten 1,5 m, když počítám propadliště 

a lávky. Propadliště jsme tedy zatím na představení nevyužili, ale používáme jej na 

úklid kulis. Tam je přibližně 2,5 metru hloubka.“  

8) F: „Jedna členka souboru nám dlouho odmítala proskočit kulisou okna, ačkoliv za 

ní byla žíněnka.“  

M: „Ona totiž neumí kotoul a jednou se hodně uhodila a natáhla si krk. Nakonec na 

to ale přistoupila.“  

F: „Bylo nás tam několik, kteří jsme jí vysvětlovali, jak má udělat ten kotoul, aby 

se nezranila.“   

9) M: „Jedině snad ten natažený krk, o kterém jsme teď mluvili. Pravdou také je, že 

občas když stěhujeme kulisy, tak jsem málem spadl do propadliště, které někdo 

otevřel a ostatním to neřekl.“  
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F: „Stalo se také, že jsem na jevišti odendával víko propadliště a když jsem ho měl 

zvednuté, vyklouzlo mi z rukou a dírou spadlo dolů. Bylo štěstí, že tam zrovna dole 

nikdo nebyl.“  

M: „Špatné také je, když někdo stahuje tah a neřekne to ostatním a někdo pod ním 

stojí. Naštěstí zatím vždycky všichni stačili uhnout. Také se stalo, že jsem použil 

při jedné hře v zákulisí dvojitý žebřík, abych vytáhl přes traverzu lano s dekorací. 

Žebřík ale neměl uprostřed řetízek a začal se rozjíždět. Naštěstí dost pomalu a 

ostatní ze souboru mi pomohli, jinak bych spadl téměř ze 4 metrů.“  

F: „Také vzpomínám, že režisér se nám snažil ukázat, jak dělat správně salto a sám 

si při tom málem zlomil vaz. Jinak drobné úrazy, že jsem se třeba rýpnul o stůl, se 

moc neřeší.“ 

M: „Stane se, že se člověk třeba řízne, ale nikdy to nebylo nic, kvůli čemu by se 

muselo jet do nemocnice. Zranění jsou také, když si svépomocí opravujeme kulisy. 

Někdy je kulisy potřeba dodělat až na scéně, tak třeba řežeme kulisy přímo na 

jevišti.“  

10) F: „Většinou by tohle asi měla mít pod kontrolou obec, která si nás na to najímá, 

ale co se týká zkoušek, tak tu něco jako zdravotnickou pomoc zajišťuji já. Mám 

velkou lékárničku v autě, to je asi jediné.“  

11) M: „Já ani nevím, jestli je tady někde nějaká lékárnička.“  

F: „To je pravda, že nám tady nikdo ani neřekl, kde tady máme nějakou lékárničku 

vůbec najít. Ani nikde jinde nám nic takového nesdělili.“  

M: „Ani třeba hasicí přístroje nám neřekli, kde jsou. Když na něj na jevišti 

narazíme a on se nám plete, tak ho odneseme někam pryč.“   

F: „Naštěstí jsme ani hasicí přístroj ani lékárničku zatím nepotřebovali.“  

 

Pan V 

1) V: „Bezpečnost nás omezuje v tom, že nemůžeme na diváka zapůsobit tak, jak 

bychom si představovali.  Takže se nebojíme, že se nám něco stane, ale nemáme 

takové možnosti, abychom mohli představení zahrát podle všech našich představ.“  

2) V: „Nejhorší rizika jsou, když děláte v takových těch divadlech, kde jsou samé 

pavučiny a prach, a ten se po dupnutí vznese.  Tohle je bohužel běžná praxe. Podle 

mého to je nejhorší riziko, které vnímám, protože se domů vracíme špinaví.  Jinak 

žádný rizika snad ani nevnímám. Toho, že by na mě něco spadlo, se nebojím, 

protože věřím tomu, že lana jsou pevná. Vím, že se občas stane, že kvůli nerovnosti 
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podlahy se při chůzi kulisy vlní, ale více riziko nevnímám. Když to pak spadne, tak 

se herec musí během představení chovat, jako že to tam patří. Ale diváci se potom 

stejně začnou smát.“ 

3) V: „Ne, to nám nikdo neříká. Často to je spíše naopak, že my přijedeme a říkáme 

jim, co musí v tom divadle změnit, abychom tam mohli hrát. Například, kam 

potřebujeme dát světla, kde mohou sedět diváci a podobně.“  

4) V: „No to se liší. Třeba u nás máme lávku nad námi, a když přijedeme jinam a tam 

lávka není, tak kolikrát musíme kulisy hry úplně změnit oproti domovské scéně. Co 

se týká stavby kulis, tak jsme přišli na to, že kulisy musí být lehké. Jejich stěhování 

není jednoduchá záležitost. Často dáváme kulisy po celé délce jeviště, aby nebyl 

vidět zadní prostor.  Takže stavba kulis je vždycky problém, protože jich 

potřebujeme hodně. Naštěstí nikdy nám kulisy nespadly, pouze se při jedné hře 

ulomily dveře.  To pak byl problém, protože za těmi dveřmi měli herci chodit, aby 

mohli přicházet z jiné strany na jeviště.  Naštěstí dveře nikoho nezranily.  Mezi 

scénami někdy potřebujeme přestavit kulisy, a jelikož přestavba probíhá v úplné 

tmě, tak je tu problém s orientací a možnost úrazu. Několikrát se mi stalo, že jsem 

se kopl do nohy, apod. Naštěstí se nikdy nikomu nic vážného nestalo, jen jsme 

jednou dali strom kořeny nahoru a zbytek představení museli takhle odehrát.“  

5) V: „No my si to musíme obsluhovat sami, protože když někam přijedeme, tak 

nikdo neví, co ta naše hra potřebuje.  Takže pokud tam něco takového je, tak se 

s tím na místě musíme naučit zacházet. Většinou tam je někdo, kdo nám vysvětlí, 

jak s tím manipulovat.“  

6) V: „Já jsem tedy nikdy o žádných provozních předpisech v divadle neslyšel. 

Většinou člověk selským rozumem pochopí, jak se se zařízením má zacházet, a tak 

s tím zacházíme. Já osobně se snažím těmto věcem vyhnout, abych něco neudělal 

špatně. Stalo se mi, že jsem se jednou zapletl do opony, která tím pádem spadla a to 

přímo uprostřed představení. (Přichází člen divadelního spolku, se kterým jsem již 

mluvila, a přináší Místní provozní předpis, který právě našel zarámovaný na 

chodbě – pozn. autorka).“ 

7) V: „Ano. Teď jsem s tím měl problém při hře v hostujícím divadle. V jedné hře 

lezu na stůl a kus nad hlavou mi končilo světlo. Ještě musím v té hře zvednout ruku 

a ta končila asi centimetr od toho světla. Světla se po nějaké době rychle zahřejí, a 

tak jsem měl strach, abych se nepopálil.“  
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8) V: „Scénu jsem odmítl zahrát pouze z důvodu, že nebyla proveditelná, ale úrazu 

jsem se nebál.“  

9) V: „Během představení se mi nikdy nic vážného nestalo. Bojím se, jen pokud 

máme na scéně sklo (skleničky, apod.).“ 

10) V: „Jelikož jeden náš člen souboru studuje medicínu, tak má první pomoc na 

starosti v podstatě on a já jsem s tím spokojený. Nikdy se nám nic vážného naštěstí 

nestalo. Když se stane, že mě třeba bolí noha, tak musím dělat, že to do toho patří. 

Jinak by to muselo být takové zranění, že už by se dál nedalo pokračovat v hraní.“  

11) V: „To nemohu posoudit, protože nikdy se nám nic vážného nestalo. Většinou ale ti 

organizátoři mají své problémy, aby si sehnali diváky, aby jim tam nechodil nikdo 

nepovolaný, apod., takže zajištění první pomoci se tam nějak moc neřeší.“  

 


