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V práci se zabývám pracovními postupy a bezpečnostními pokyny při údržbě golfového 

hřiště. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část se skládá z analýzy rizik, popisu posuzovaného 

pracoviště a shrnutí prací vykonávaných při údržbě golfového hřiště. Druhá, teoretická část, 

zahrnuje legislativní rámec pro zajištění bezpečnosti práce v pracovním poměru. Třetí část 

obsahuje pracovní postupy a bezpečnostní pokyny pro práci na golfových hřištích.  

Cílem práce je zjednodušení a zrychlení zaškolování nových zaměstnanců v odvětví 

bezpečnosti práce, kteří provádějí údržbu golfového hřiště.  
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In my work I deal with work processes and safety instructions for maintenance of a golf 

course. 

My work is divided into three parts. The first part deals with the analysis of risks, 

description of examined workplace and summary of activities carried out while maintaining a 

golf course. The second part is the theoretical part which covers legislative framework for 

ensuring labour protection. The third part describes work processes and safety instructions for 

work in golf courses. 

The objective of this work is to simplify and quicken the safety training of new employees 

who do the maintenance of a golf course.    
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Úvod 

„Hra zbohatlíků, kteří mají spoustu času a neví jakým nejhorším způsobem zabít čas.“ 

Tak tuhle větu jsem slýchával velice často. Možná tomu tak bývávalo, ale v žádném případě 

nešlo o bezvýchodné zabíjení času. Obliba golfu se v člověku probudí ihned po prvním 

trefeném úderu a když si zkusí zapatovat, začne se těšit na další příležitost zahrát si. Tomu 

také nasvědčuje fakt, že se v posledních letech v České republice golfová hřiště rozrůstají po 

desítkách. Nebude trvat dlouho a v České republice bude jubilejní stovka golfových hřišť. 

Jenže není hřiště jako hřiště. Při jeho údržbě nejde o zatažení antuky nebo natažení sítě. Je to 

„živá bytost“, a proto je třeba k němu přistupovat s citem.  

Zaměstnanci, kteří ošetřují hřiště-greenkeepeři jej na strojích projíždějí denně, a není to 

jen o sekání trávy. Důležitým faktorem je jejich sloučení do Českého svazu greenkeeperů. 

Vyměňují si mezi sebou postupy, jak nejlépe sekat greeny, jak upravit písek v bunkeru nebo 

třeba, jak se zbavit škůdců. Sem tam si popovídají o nějakém úrazu, ale to už je jenom 

výsledek. Není to jako, když se baví jak předejít plísni sněžné. Už je to úraz a na ten chci ve 

své práci najít nejlepší pesticid já.  

Práce se skládá ze tří částí. V první části se zabývám historií golfu. Dále popisuji 

posuzované pracoviště a analyzuji možná rizika úrazu. Druhá část je zaměřena na legislativní 

rámec, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při údržbě golfového hřiště. Závěrečná část 

práce obsahuje návrhy pracovních postupů s vybranými mechanizacemi a ručním nářadím a 

končí obecnými bezpečnostními pokyny pro práci při údržbě golfového hřiště. 
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1 Stručná historie golfu 

První golfové hřiště na území dnešní České republiky bylo postaveno v roce 1904 v 

Karlových Varech. Po roce bylo na počest krále Edwarda VII. otevřeno golfové hřiště v 

Mariánských Lázních. Na Slovensku postavili první hřiště těsně před první světovou válkou 

v roce 1914. Začátky golfu v tehdejším Československu doprovázely jména jen mála 

nadšenců jako byla třeba rodina Ringhofferů. František Ringhoffer byl u zrodu prvního 

golfového klubu. Mezi světovými válkami byly postaveny další hřiště a obliba golfu rostla. 

Nástup komunismu ovšem znamenal pro českou golfovou společnost krutou ránu. Někteří 

golfisté byli zavíráni a golfová hřiště byla znehodnocována, jedno dokonce rozoráno. Takhle 

skončila historie prvního golfového hřiště u nás. Stále to však nepředstavovalo takovou 

pohromu, jako v 15. století v Anglii, kde král Edward II. zakázal golf pod trestem oběšení. 

Nelíbilo se mu, že poddaní hrají golf místo tréninku lukostřelby potřebné ve válkách. Ano, již 

do 15. století jsou datovány prvopočátky golfu. Je mnoho názorů, ve které zemi golf vlastně 

vznikl, ale všeobecně je za kolébku golfu považováno Skotsko, protože zde vznikl první 

golfový klub na světě. Golf club St. Andrews byl také hostitelem prvního turnaje, který se 

hraje pravidelně dodnes.  

Největší rozmach zažil golf ke konci minulého století. S rozvojem komunikačních 

prostředků a hlavně nevyspitatelnými souboji tří vynikajících golfistů Američanů Arnolda 

Palmera, Jacka Nicklause a Jihoafričana Garyho Playera se z golfu stal uznávaný sport. Když 

mluvím o golfistech nesmím zapomenout také na golfistky a zmíním tu, kterou stála hra golfu 

život. Jde hned o první hráčku golfu, skotskou královnu Mary. Ta byla v 16. století odsouzena 

k trestu smrti a jedním z obvinění bylo také, že hrála golf jen několik dní po zavraždění svého 

manžela.  

Zatímco v minulých století a možná ještě desetiletích byl golf spíše pro bohaté 

„fajnšmekry“, dnes už tohle „tvrzení“ není pravda. Přijít na hřiště a zkusit si co to znamená 

odpálit si míček dnes můžete na kterémkoli hřišti v České republice. Většina hřišť nabízí také 

tréninkové hřiště které samozřejmě taky není zpoplatněné. Obliba golfu roste takovým 

tempem, protože dle mého názoru, je to nejvíce relaxační sport jaký jsem kdy zkusil. 
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2 Popis posuzovaného pracoviště 

Údržba golfového hřiště je sezónní práce. Celkovou dobu této činnosti za rok určují 

především mikroklimatické podmínky. Ve zkratce bychom mohli říct, že údržba golfového 

hřiště probíhá jen v období vegetace. Přibližně se jedná o období od dubna do října. Velikost 

tohoto intervalu je také odvozena od polohy hřiště. Při osobní prohlídce hřišť 

v Moravskoslezském kraji jsem se přesvědčil, že rozdíl několika desítek kilometrů, může 

znamenat až několikatýdenní rozdíly v započetí prvního sekání. Například na hřišti 

v Kravařích greenkeepeři poprvé sekali jamkovitě (greeny) a dráhy (fairwaye) už v polovině 

února, v Rožnově pod Radhoštěm bylo celé hřiště pokryté sněhem ještě 27. března. Některá 

hřiště jsou situována tak, že nastává stejný problém přímo na jedné hrací ploše. Příkladem je 

hřiště v Šilheřovicích.  

Hrací plocha je hlavní částí golfového areálu. Celý golfový areál zahrnuje budovu klubu 

s restaurací a ostatními doplňkovými službami, dále cvičné odpaliště (driving range), cvičné 

jamkovitě (putting range) a samozřejmě devíti, osmnácti, sedmadvaceti nebo šestatřiceti 

jamkové hřiště. Ve své práci se budu zabývat pouze bezpečností a ochranou zdraví při údržbě 

samotného hřiště. 

Hřiště se skládá ze základních částí, kterými jsou: Odpaliště (tee), dráha (fairway), 

jamkoviště (green, forgreen), pískové, vodní nebo jiné překážky a v neposlední řadě dráhu 

lemují semiroughy a roughy.  

Každá z těchto částí je ošetřována jistým specifickým způsobem a hlavně frekvence těchto 

zákroků se liší podle toho o jakou část hřiště jde.  Pro představu, jak vlastně hřiště vypadá, 

přikládám obrázek. 
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Kompletní hrací dráhu tvoří: 

1. odpaliště 

- muži profesionálové-bílé 

- muži amatéři-žluté 

- ženy profesionálky-modré 

- ženy amatérky-červené 

2. fairway 

3. green 

4. pískové bunkry 

5. vodní překážka 

6. rough 

7. forgreen 

8. aut-plocha mimo hřiště, pro potřeby golfu 

se neudržuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jediným úskalím hřiště však nejsou jenom vyjmenované překážky, ale také členitost 

terénu. Ta představuje asi největší problém nejen při hře, ale také při údržbě. Údržba hřiště 

představuje z 50% sekání trávy a zbylých 50 % představují ostatní úkony. Všechny potřebné 

práce jsem sepsal do následujícího přehledu: 

 

Obr. 1 



 5 

2.1 Přehled prací vykonávaných na golfovém hřišti 

Odpaliště: -  sekání na výšku 8 mm 

- aerifikace dutými hroty 

- prořezávání 

- vertikutace 

- pískování 

- zapravování písku 

- hnojení 

Dráhy:  - sekání na výšku 10 – 20 mm 

- prořezávání 

- aerifikace plnými hroty 

- pískování 

- zapravování písku 

Jamkoviště: - sekání na výšku  2 – 5 mm 

 - aerifikace dutými hroty, plnými nebo křížovými hroty 

  - prořezávání 

  - vertikutace 

  - pískování 

  - zapravování písku 

  - řezání jamek 

  - hnojení  

Roughy a semiroughy:  - sekání na výšku nad 30 mm semiroughy a nad 50 mm  

     roughy 

    - péče o stromy 

    -  péče o keře  

    - odklízení listí 

Pískové překážky:  - hrabání písku 

   -  řezání okrajů  

   - doplňování písku 

Vodní překážky: - péče o vodní rostliny 

   -  vytahování zbloudilých míčků 

Strojů, které jsou greenkeeperům pro tyto činnosti nabízeny na trhu je celá řada, ale jak 

jsem se mohl osobně přesvědčit, používány jsou zpravidla ty o nichž se budu zmiňovat dále. 
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3 Prostředky pro údržbu golfového hřiště 

Prostředky na údržbu golfového hřiště sestávají ze tří hlavních skupin. Jedná se o sekací 

stroje, dále ostatní mechanizace a nakonec ruční nástroje. 

3.1 Stručná historie sekacích strojů 

První stroje k sekání trávy byly vyrobeny pro úpravu golfových hřišť. Nezačaly jezdit po 

hřištích sekačky s prvním úderem do míčku. V době, do které datujeme zrod golfu, se o nízký 

sestřih golfových kolbišť staraly ovce.  

Začátky pokusů o vyrobení strojů na sekání trávy se tradují do přelomu 18. a 19. století. 

První kdo vyrobil opravdu účinný stroj k sekání trávy a nechal si jej patentovat v roce 1830 

byl v Anglii Edwin Beard Budding. Strojník v textilní továrně. Svůj vynález odvodil ze 

strojku, kterým se sestřihoval drsný povrch látek po tkaní. V podstatě “zasadil” žací nože do 

kovového rámu a opatřil pojízdným válcem. Ten jednak umožňoval pohyb sekačky a zejména 

poháněl žací nože.  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

  Obr. 2 

 

Patent v roce 1832 odkoupila známá společnost Ransomes, Sims and Jefferies z Ipswiche. 

V 50. letech licence ukončila svoji platnost a do výroby sekaček se zapojily i další firmy 

a sekačky se začaly zdokonalovat. V roce 1869 angličan James Ransome nahradil válec 

dvěmi postranními koly, čímž se stala sekačka lehčí a stala se oblíbenou po celém světě, 

dokonce i u nás. 
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  Obr. 3 

Na konci 90. let 19. století začala firma Ransomes vyrábět sekačky s malým benzínovým 

motorem. Ve 20. letech 20. století přišel průlom, který opět zařídila firma Ransomes a to 

první greenovou sekačkou, která je předchůdkyní dnešních greenových sekaček. Na 

následujících obrázcích se můžeme přesvědčit, že šlo o opravdu průlomový stroj. 

                                1923 

  2003 

      

 

 

 

 

 

V 60. letech se rozmohla výroba samojízdných sekaček se třemi a více vřeteny. Jeden 

příklad z mnoha: Greens king z roku 1968. 

 

 

 

 

 

 

Dnes již po golfových hřištích jezdí stroje, které vycházejí svou základní funkcí ze strojů 

vyrobených hlavně v 60. letech. Jedinou změnou, která se začíná uplatňovat v 21. století je 

nahrazování spalovacích motorů, elektromotory. 

2003 

Obr. 4 Obr. 5 

Obr. 6 
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3.2 Seznam používaných strojů při údržbě golfového hříště 

- Samojízdná třívřetenová sekačka na greeny a odpaliště 

- Samojízdná třívřetenová sekačka na fairwaye 

- Samojízdná sekačka o třech až pěti rotačních umlčovacích ústrojích na roughy a 

semiroughy 

- Aerifikátor 

- Skarifikátor 

- Vertikutátor 

- Užitkové vozíky pro nesené postřikovače, rozmetadla hnojiv, pískovače, zatahovače písku 

3.3 Seznam používaných ručních strojů a ručního nářadí při 

údržbě golfového hřiště 

- Motorová pila 

- Křovinořez 

- Foukač na listí 

- Tlačené rozmetadlo hnojiv rotační 

- Tlačené rozmetadlo hnojiv štěrbinové 

- Řezáky jamek  

- Hrábě bunkrů 
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4 Statistika pracovních úrazů 

Jak jsem se mohl přesvědčit, současný stav bezpečnostních předpisů je na některých 

golfových hřištích na velmi nízké úrovni a tato skutečnost měla dopad i na sběr dat pro 

vypracování statistiky pracovních úrazů. Na některých hřištích nevedou knihy úrazů. Uvádím 

proto úrazy na které si greenkeepeři dokázali vzpomenout. Jde o úrazy, které se staly na 

hříštích na severní Moravě a ve Slezsku. V tabulce, uvádím úrazy z posledních čtyř 

vegetačních období na šesti hřištích. K úrazům přiřazuji činnosti při kterých k nim došlo a 

jejich příčiny. 

� Tabulka pracovních úrazů 

Druh pracovního 
úrazu 

Činnost při které k úrazu 
došlo 

Příčina úrazu 

Dvojitá zlomenina 
ruky 

Všeobecná kontrola množství 
písku v bunkrech za pomocí 

 užitkového vozíku 

Pracovník se přiblížil  k bunkru 
ze strany, kde byl velký sklon 

svahu a předním kolem zajel do 
bunkru, následkem čeho se vozík 

převrátil. 

Řezná rána na  
chodidle 

Péče o keře nacházející se 
v roughu 

Při manipulaci s křovinořezem 
pracovník narazil na silnou větev 
od které se křovinořez odrazil a 

proříznul mu botu. 

Pohmožděné  
chodidlo 

Zasypávání děr po vytažených 
kamenech z povrchu hřiště 

Jeden pracovník popojížděl 
s užitkovým vozíkem a druhý 
nabíral z korby materiál na 
zasypání děr, přičemž první 

pracovník přejel zadním kolem 
nohu druhého pracovníka. 

Poraněné oko 
Kombinace hrabání bunkru  

a sekání fairwaye 

Když první pracovník projížděl se 
sekacím strojem kolem bunkru 

vymrštil volný předmět ležící na 
zemi směrem kde druhý 

pracovník ručně hrabal bunker. 

Řezné rány na 
prstech horní 

končetiny 
Utahování vřetene 

Při dotahování vřetene klíčem 
pracovníkovi sklouzl klíč a 

pracovník se pořezal o vřeteno.  

Tab. 1 

Z přehledu vyplývá, že většina úrazů vznikla za běžného provozu. Hlavním důvodem  

úrazů byla nepozornost nebo podcenění nastalé situace. Vážný úraz se sice stal na těchto šesti 

hřištích jen jeden, ale jak jsem uvedl v úvodu, je třeba eliminovat zdroje úrazů na co nejnižší  

míru a toho lze docílit lepší organizací práce, dokonalejšími pracovními postupy a 

přehlednějšími bezpečnostními pokyny.
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5 Posouzení rizik 

Jak vyplývá ze zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsoby zajištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.  

Za nejvhodnější analýzu k posouzení nalezených rizik považuji analýzu „what if“. Její 

základní význam pro posuzované pracoviště spočívá ve spojení možných rizik a jejich 

následků.  Doporučuje zároveň vhodné použití OOPP nebo změn organizace práce. 

Vyhodnocení analýzy jsem vyjádřil maticí rizik a v závěru uvádím jak by se mohlo 

postupovat v nejnebezpečnějších případech. 
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5.1 Analýza „What If?“ 

What If? Co se stane, když? Odpověď Pravděpo-
dobnost 

Následky   
(na zdraví) 

R=P*Z Doporučení 

Namotání rukávu na rotující část stroje 
Poranění horní 
končetiny 

10^-3 3 0.03 
Používat rukávy s gumou kolem zápěstí. 
Kolem rotujících částí se pohybovat se 

zvýšenou opatrností. 

Namotání nohavice na rotující část 
stroje 

Poranění dolní 
končetiny 

10^-3 3 0.03 

Mít zastrčené nohavice dovnitř bot nebo 
používat nohavice s gumou kolem kotníku. 

Kolem rotujících částí se pohybovat se 
zvýšenou opatrnosti. 

Náraz hlavou do předmětu vyskytujícího 
se v úrovni hlavy (větve stromů) 

poranění hlavy, 
poškození zraku 

0,4 3 0.6 

Použití vhodných pracovních prostředků jako 
je helma nebo zpevněná pokrývka hlavy a 

ochranné brýle popřípadě štít. Zvýšená 
pozornost při projíždění blízko stromů. 

Nevhodná poloha nebo doba sezení na 
stroji 

poranění páteře  0,2 5 1 
Omezit  pobyt na stroji vhodnými 

organizačními opatřeními. Zlepšení 
ergonomických podmínek na stroji. 

Přejetí nohy strojem řízeným druhou 
osobou 

poranění chodidla 0,25 3 0,75 
Domluvení komunikace mezi pracovníky. 
Zvýšení pozornosti při práci ve více lidech. 

Nadměrná expozice hluku poškození sluchu 0,15 5 0.75 
Vhodné chrániče sluchu. Omezit expozici 

vhodným organizačním opatřením. 
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What if? Co se stane, když? Odpověď 
Pravděpo-
dobnost 

Následky   
(na zdraví) R=P*Z  Doporučení 

Vymrštění volně ležícího předmětu poškození zraku 10^-2 3 0.3 
Používání ochranných brýlí. Zvýšená 

pozornost v oblastech kde se můžou takové 
předměty nacházet. 

Uklouznutí při nasedání nebo vysedání 
ze stroje 

pohmoždění 
různých částí těla 

10^-3 2 0.02 
Zvýšená pozornost při těchto činnostech. 

Používání vhodné obuvi. 

Převrácení stroje nebo jeho sklouznutí 
do některé z překážek 

Vážné 
pohmoždění 
různých částí těla 

10^-2 3 0.3 

Dodržování maximální rychlosti při práci na 
strojích. Přizpůsobit jízdu terénu a 

protiskluzovým schopnostem dezénu kol 
stroje. 

Neopatrná manipulace s pohyblivými 
částmi sekacího ústrojí. 

poranění prstů 
horních končetin 

0,3 2 0.6 Při práci s těmito součástmi používat rukavice. 

Neodhadnutí směru větru při práci 
s chemickými látkami 

Poškození zraku, 
čichu, kůže 

0,2 3 0,6 
Používání vhodných OOPP, nepracovat 

s chemickými látkami za větru 
   Tab. 2 

Legenda: 
 
Pravděpodobnost: Následek: 
1…0 – 0,2   1 – zanedbatelný 
2…0,2 – 0,4 2 – zranění s nutností ošetření 
3…0,4 – 0,6 3 – vážné zranění 
4…0,6 – 0,8 4 – vážné poškození zdraví 
5…0,8- 1 5 – vážné trvalé poškození zdraví 
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Matice rizik 

Závěr analýzy: 

Z grafu je patrné, že nevhodná poloha nebo doba sezení na stroji a nadměrná expozice 

hluku jsou hlavními problémy, které je nutné řešit jako první. Nejjednodušší způsoby jak řešit 

tyto dvě rizika je použití osobních ochranných pracovních prostředků respektive zlepšit 

organizaci práce.  

Větve zasahující do úrovně hlavy tvoří také velké riziko a proto jsou prostředky pro 

ochrana hlavy a obličeje nezbytnou součástí vybavení zaměstnanců.  
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6 Legislativní rámec pro BOZ při údržbě golfového hřiště 

6.1 Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel nesmí za žádných okolností připustit, aby zaměstnanec vykonával 

zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní 

způsobilost.  

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím 

vykonávaná práce zařazena a zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace 

a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, 

výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se 

týkají jejich pracoviště. 

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Školení zajistí zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce, a dále: 

a) při změně 

- pracovního zařazení, 

- druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm 

vedena z hlediska bezpečnosti práce a zajistit poskytnutí první pomoci. 

6.1.1 Prevence rizik 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Podle §101 a §102 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel povinen: 

� zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“) 

� zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny fyzické osoby, které se 

s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 
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� vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům 

� soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby 

v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce 

dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do 

kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu. 

� není-li možné rizika odstranit, je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na 

všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle 

věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. 

� Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí: 

� omezování vzniku rizik, 

� odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

� přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

� nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy, 

� nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a 

materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

� omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný 

pro zajištění provozu, 

� plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

� předností uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 
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� provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

� udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat 

jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 

podmínek. 

6.2 Práva a povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o 

rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo 

zdraví jiných fyzických osob. 

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 

a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 

své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících 

z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen: 

� účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

� podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy [5] 

� dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

� dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně 

je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

� nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na 
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pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se 

nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, 

pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu. 

� oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události 

nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 

ochranných systémů určených k jejich zamezení,  

� s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování 

nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle 

zvláštních právních předpisů  

� bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

uraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, 

� podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek  

6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“). Tyto prostředky nesmí zaměstnance 

ohrožovat a bránit při výkonu práce. Za OOPP lze považovat také pracovní oděv nebo obuv. 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. 

Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je povinností 

zaměstnavatele poskytnout ochranné nápoje.  

OOPP musí zaměstnavatel udržovat v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

Veškeré OOPP, ochranné nápoje, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky jsou zaměstnanci 

poskytovány bezplatně. 
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6.4 Bezpečnostní značky a signály 

Poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zaměstnavatel je povinen je umístit a zavést signály na pracovišti, nelze-li jiným způsobem 

snížit rizika možného ohrožení života. Dále je povinen s nimi seznámit zaměstnance, který je 

povinen se jimi řídit. 

Při umístění značek  a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou 

volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo 

zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost. 

Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena 

příslušná činnost, a musí být vydávány po celou dobu, kdy je tato činnost požadována. 

Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným 

kruhem okolo a červeným pruhem napříč kruhem. 

Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s 

černým okrajem. 

Značky příkazu mají modrou barvu s bílým piktogramem 

Informativní značky pro označení únikové cesty, únikového východu, místa první 

pomoci, a zařízení pro přivolání první pomoci jsou čtvercového nebo obdélníkového tvaru 

s bílým piktogramem. 

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení 

a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném 

pozadí.  

6.5 Pracovní úrazy 

Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů  při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 

Zaměstnavatel u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 

svědků a za účasti zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny úrazy 

zapisuje do knihy úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví pouze v případech, kdy zranění 

zaměstnance způsobilo pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny nebo došlo k úmrtí 

zaměstnance. Tento záznam pak pošle stanoveným orgánům a institucím. [3] 
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6.6 První pomoc 

První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické 

záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka 

Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a 

musí být označeny značkami. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel je 

povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří 

organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie a 

organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí, ve spolupráci se zařízením 

poskytujícím závodní preventivní péči, jejich vyškolení a vybavení v rozsahu dle rizik na 

pracovišti. 

Cíl první pomoci: - zachránit život   

 - zabránit zhoršení zdravotního stavu 

 - urychlit proces uzdravení 

Priority: 

- je nutné zajistit základní životní funkce: 

 - zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty, dýchání je v případě potřeby nutné 

obnovit a udržovat umělým dýcháním 

 - obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení 

Zásady 

- První nezbytnou pomoc zraněnému poskytuje vyškolený zaměstnanec. 

- Vedoucí zaměstnanec, svědek nebo jiný zaměstnanec ohlásí událost záchranné službě či 

lékaři. 

- V případě pracovního úrazu se přednostně ošetřují zranění otevřená s prudkým krvácením, 

dále bezvědomí se zástavou dechu a srdeční činnosti, dále zranění bez poruchy dechu a 

zástavy srdce a nakonec zranění v šoku 

- Po poskytnutí první pomoci zajistí vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec, který poskytl 

první pomoc, přepravu zraněného (zraněných), pokud to stav zranění dovoluje, do 

zdravotnického zařízení dopravním prostředkem. 

- Není-li možno zraněného přepravit, zajistí vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec, který 

poskytl první pomoc, přepravu prostřednictvím záchranné služby. V závažných případech 

zajistí rychlou zdravotní službu s lékařem. Smrtelný pracovní úraz kromě toho ohlásí na 

místa uvedená v kapitole 6.5 pracovní úrazy.  
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- Drobná poranění se ošetří pomocí příruční lékárničky a ošetření se zaznamená do knihy 

úrazů. Zdravotní službu v tomto případě není nutné informovat. 

6.7 Práce s chemickými látkami a chemickými přípravky 

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny a směsi jak přírodní, tak umělé 

včetně jejich přísad sloužících k uchování jejich stability. 

Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek. 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které ze 

podmínek stanovených zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou klasifikovány jako: 

a) výbušné látky a přípravky jsou ty, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu 

vzdušného kyslíku 

b) oxidující látky a přípravky jsou ty, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku 

s jinými látkami, zejména hořlavými, 

c) extrémně hořlavé jsou kapalné látky a přípravky s extrémně nízkým bodem vzplanutí a 

nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem 

při pokojové teplotě a tlaku,  

d) vysoce hořlavé: 

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez dodání energie,  

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno  zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely  po jeho odstranění,  

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,  

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce  

hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, 

e) hořlavé jsou kapalné látky nebo přípravky s nízkým bodem vzplanutí, 

f) vysoce toxické jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 

kůží ve velmi malých množstvích  způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození 

zdraví, 

g) toxické látky nebo přípravky jsou ty, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 

v malých množstvích  způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

h) zdraví škodlivé látky nebo přípravky jsou ty, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 

kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

i) žíravé látky nebo přípravky jsou ty, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi, 
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j) dráždivé látky nebo přípravky jsou ty, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo 

opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, 

k) senzibilizující látky nebo přípravky jsou ty, které jsou schopné při vdechování, požití 

nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo 

přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

l) karcinogenní látky nebo přípravky jsou ty, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku 

kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 

m) mutagenní látky nebo přípravky jsou ty, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku 

kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 

n) toxické pro reprodukci jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 

průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na 

potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo 

schopností, 

o) nebezpečné pro životní prostředí jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního 

prostředí představují nebo mohou představovat  okamžité nebo pozdější nebezpečí pro 

jednu nebo více složek životního prostředí. 

Označení nebezpečnosti chemických látek 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 7 

 

 

 

Obecné zásady pro bezpečnou práci s chemickými látkami a chemickými přípravky 

1. Při veškerých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky je zakázáno jíst, 

pít a kouřit. K tomuto účelu se musí vyhradit zvláštní prostory. Tyto prostory musí být 

zřízeny v bezpečném prostředí, nesmějí být komunikačně přímo spojeny s prostorami 

ohroženými výbuchem nebo požárem a musí být zřetelně označeny. 



22 

2. Při práci s látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví, včetně jedů, hořlavých kapalin, 

chemických karcinogenů musí být pracovníci vybaveni vhodnými osobními pracovními 

prostředky jako jsou vhodné rukavice, rouška atd. a tyto látky musí být podle příslušných 

právních předpisů [7] označeny. 

3. Při rozlití hořlavých kapalin se musí eliminovat všechny možné zdroje zapálení a rozlitá 

kapalina se nechá vsáknout do vhodného porézního materiálu. Při této činnosti musí být 

zajištěno dobré větrání. 

4. Do zařizovacích předmětů hygienických zařízení (výlevky, umyvadla apod.) je zakázáno 

vylévat nebo sypat chemikálie. 

5. Do nádob na odpadky se nesmějí vhazovat látky, které mohou způsobit požár nebo 

samovznícení 

6. Před prací s chemickými látkami je každý povinen seznámit se s R-větami (určujícími 

rizikovost) a S-větami (určujícími pokyny pro bezpečné nakládání), které jsou uvedeny na 

obalu. 
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7 Návrh pracovních postupů a pokynů pro bezpečnou práci se 

stroji 

Jak jsem uvedl v legislativní části práce, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům 

bezpečné prostředí a určit jim předepsané postupy tak, aby co nejvíce omezil rizika 

pracovních úraz jejich, ostatních zaměstnanců a osob pohybujících se v jejich blízkosti. 

V další kapitole popíšu pracovní postupy a bezpečnostní pokyny pro činnosti, které jsem 

sepsal v kapitole 3.1. Vzhledem ke skutečnosti, že s každým strojem je do firmy dodáván, 

podle zvláštních právních předpisů[9], návod k použití, mohou být někdy tyto postupy 

zaměstnanci považovány za zbytečné.  

Nenavrhuji návod k použití, se kterým musí být každý zaměstnanec pracující na 

konkrétním stroji seznámen, ale zabývám se jen pracovními postupy pro obsluhu stroje a 

pokyny pro bezpečnou práci. Z toho vyplývá, že nebudou uvedeny např. údaje pro údržbu 

strojů, jejich přestavbu nebo jiné výrazné změny. Neuvádím kroky, spojené přímo 

s potřebnou kvalifikací pro obsluhu dále popisovaných strojů. Touto kvalifikací je např. 

řidičský průkaz skupiny B případně T[10]. Nezmiňuji se o kapitole kde se návod k použití 

podrobně zabývá startováním motoru, podrobným popisem rozjezdu stroje s manuální 

převodovkou a dalšími úkony, které pouze svádějí obsluhujícího k názoru, že číst dále část 

návodu s pokyny pro jízdu je „zbytečné“. Cílem práce je napsat základní postup, který bude 

obsahovat nezbytné zásady při běžném provozu strojů na údržbu golfového hřiště. 

Nejprve popíši stroj, seznam ovládacích prvků a pak se budu zabývat pracovním 

postupem. V práci uvádím u uvedených strojů konkrétní bezpečnostní pokyny. Obecné 

bezpečnostní pokyny pro práci se stroji uvedu v samostatné kapitole. V některých případech, 

vzhledem ke stejnému výrobci strojů, jsou postupy takřka totožné. V těchto případech 

popisuji postup u jednoho stroje a u dalších uvedu pouze specifické rozdíly postupu. 

Používané bezpečnostní značky a jiné popisové tabulky uvádím v příloze. Ovládací prvky 

jsou vyobrazeny pomocí schémat, případně fotografií přímo v textu nebo také v příloze. 
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7.1 Pracovní postupy 

7.1.1 Sekání 

Sekačka na greeny a odpaliště: Greens King IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Popis stroje 

Samochodný vřetenový žací stroj určený pro kvalitní sečení trávnatých ploch. Obsluha 

sedí na sedadle, směr jízdy ovládá volantem a veškeré ostatní ovládací prvky má v takové 

blízkosti, aby nemusela ze stroje slézat nebo výrazně měnit svoji polohu. Ovládací prvky jsou 

páky ovládání vřeten, parkovací brzda, páka přepínání pohonu, páka nastavení polohy 

volantu, plynová páčka, Pedál sekání a zvedání sekacích jednotek, brzdový pedál, pojezdový 

pedál. 

� Ovládací prvky  

Viz příloha č. 1 

� Pracovní postup 

Před zahájením práce se strojem zkontrolujte zda jsou správně dohuštěné pneumatiky, zda 

je dostatečné množství pohonných hmot, motorového oleje, chladící kapaliny. Dále 

překontrolujte stav hydraulického oleje, stav hydraulického potrubí a spojů jestli nedochází 

k úniku oleje.  

� Manipulace se sběrači trávy 

Sběrač se nakloní tak, aby jeho přední hrana prošla pod rámem sekací jednotky a 

záchytnými otvory se upevní na rám sekací jednotky. 

� Startování motoru 

Obr. 8 
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1 – Při startování motoru seďte na sedačce, ovladače vřeten musejí být vypnuté, parkovací 

brzda zabržděná a páka přepínání pohonu v poloze „neutrál“. 

2 – Za žádných okolností nestartujte, když stojíte vedle stroje. 

3 – Nastartujte motor a myslete přitom na to, že se jedná o naftový motor. 

� Jízda 

1 – Odbrzděte parkovací brzdu a přesuňte plynovou páčku do „rychlé“ polohy. 

2 – Přesuňte páku přepínání pohonu do příslušné polohy a pomalu sešlápněte pedál 

akcelerátoru. 

3 – Při přepravě na místo práce a zpět musejí být všechny sekací jednotky úplně zvednuté do 

přepravní polohy, jinak hrozí poškození stroje. 

� Sekání 

Před uvedením stroje do provozu sekání musíte stroj zastavit. 

1 – Přestavte páky vřeten do „zapnuté“ polohy a plynovou páčku do polohy „rychle“. 

2 – Přesuňte páku přepínání pohonu do polohy „sekání“ a pomalu sešlápněte pedál 

akcelerátoru. 

3 – Sešlápněte a podržte přední konec pedálu sekání, aby se vřetena spustila a roztočila. 

� Zastavení motoru 

1 – Sundejte nohu z pedálu akcelerátoru a stroj se automaticky zastaví. Při jízdě dozadu 

sundejte nohu z pedálu a pomalu sešlápněte nožní brzdu. 

2 – Přesuňte páky ovládání vřeten do vypnuté polohy „OFF“, páku přepínání pohonu na 

„Neutrál“ a plynovou páčku na pomalé otáčky. 

3 – Když opouštíte traktor vždy zabrzděte parkovací brzdu, vypněte zapalování do polohy 

„OFF“ a vytáhněte klíček. 

� Vlečení 

Když se má stroj vléct, musí být páka akcelerátoru v poloze „Neutrál“ a pedál 

akcelerátoru úplně sešlápnutý. Při vlečení stroje nepřekračujte rychlost 5 km/h. 

� Použití OOPP 

Obuv s ocelovou špičkou, ochranná helma, štít, chrániče sluchu, pracovní rukavice. 
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Sekačka na dráhy – pětivřetenová: Fairway 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Popis stroje 

Samochodný vřetenový žací stroj určený pro kvalitní sečení travnatých ploch. Obsluha 

sedí na sedadle a veškeré ovládací prvky má v takové blízkosti, aby nemusela ze stroje slézat 

nebo výrazně měnit svou polohu. Ovládací prvky představují: pojezdový pedál, západka 

neutrálu, omezovač rychlosti, zajištění vřeten pro přepravu, brzdy, zvedací páka, ovladač pro 

seřizování rychlosti otáčení vřeten, ovladač pro přenášení váhy mezi vřeteny a koly, páka pro 

zastavení vřeten. 

� Ovládací prvky: 

Viz příloha č. 2 

� Pracovní postup: 

Před zahájením práce se strojem zkontrolujte zda jsou správně dohuštěné pneumatiky, zda 

je dostatečné množství pohonných hmot, motorového oleje, chladící kapaliny. Dále 

překontrolujte stav hydraulického oleje, stav hydraulického potrubí a spojů jestli nedochází 

k úniku oleje.  

� Startování motoru 

1 – Před nastartováním motoru ověřte, zda jsou sekací jednotky vypnuté, zda pojezdový pedál 

a příslušná západka neutrálu nejsou stisknuté, zda je páčka akcelerátoru ve střední poloze 

a zabržděná parkovací brzda 

2 – Nastartujte motor a pamatujte na to, že se jedná o naftový motor. 

� Jízda: 

1 – Odbrzděte parkovací brzdu 

2 – Pro jízdu dopředu i dozadu musí být současně s pedálem pojezdu stisknutá také západka 

neutrálu, která je na ploše pojezdového pedálu 

Obr. 9 
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3 – Jízda dopředu – pomalu sešlapávejte horní část pojezdového pedálu, až docílíte 

požadované rychlosti jízdy 

4 – Jízda dozadu –  pomalu sešlapávejte dolní část pojezdového pedálu, až docílíte 

požadované rychlosti jízdy 

o Poznámky: - Při jízdě dopředu i dozadu ovládejte pojezdový pedál celou nohou 

 - Dbejte, aby byla stále stisknutá západka neutrálu 

 - Nepohybujte s pedálem prudce-vždy jen pomalu a plynule. Nikdy prudce 

nepřepínejte pedál z jízdy dopředu na jízdu dozadu nebo naopak. 

� Sekání: 

1 – Zastavte a zatáhněte parkovací brzdu a poté spusťte vřetena pomocí páky zvedání 

sekacích jednotek 

2 – Zapněte sekací mechanismus tak, že stlačíte spodní polovinu spínače sekacích jednotek 

a současně zapnete nožní spínač na podlaze 

3 – Odbrzděte parkovací brzdu a rozjeďte se dopředu 

o Poznámka: - Vždy dejte páčku akcelerátoru do polohy na plný plyn i když je tráva  

 hustá. Pokud se motor zastavuje, snižte rychlost jízdy uvolněním  

 pojezdového pedálu. 

� Zastavení motoru: 

1 – Vypněte pohon sekacích jednotek vypínačem sekacích jednotek 

2 – Uvolněte pojezdový pedál 

3 – Zabrzděte parkovací brzdu 

4 – Dejte páčku akcelerátoru do polohy „slow“ na pomalé otáčky 

5 – Vypněte klíček zapalování do polohy „OFF“ 

� Vlečení 

1 – Před vlečením otočte spojkový knoflík proti směru hodinových ručiček 

2 – Po skončení tlačení vraťte spojkový knoflík do původní polohy otočením ve směru 

hodinových ručiček. 

� Použití OOPP 

Obuv s ocelovou špičkou, ochranná helma, štít, chrániče sluchu, pracovní rukavice. 
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Sekačka na roughy a semiroughy: AR 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Popis stroje 

Samochodný sekací stroj. Sekací jednotky jsou rotační mulčovací o průměru 559 mm. 

Všechny ovládací prvky jsou v takovém dosahu, že obsluhující nemusí měnit svou polohu. 

Ovládací prvky jsou páčka akcelerátoru, vypínače sekacích jednotek, ovladač seřizování 

volantu, pojezdový pedál, západka neutrálu, omezovač rychlosti, pojistka pro zajištění 

sekacích jednotek pro přepravu, brzdový pedál, vypínač pro zapnutí sekacích jednotek. 

� Ovládací prvky 

Viz příloha č. 3 

� Pracovní postup 

Jelikož se jedná o sekací stroj stejné firmy jako stroj používaný na fairwaye, jedná se 

pouze o jiný model, je pracovní postup naprosto totožný. Rozdíl je pouze u funkce rychlosti 

otáčení vřeten a zastavení vřeten, ale to vyplývá z popisu ovládacích prvků v příloze. Na 

pracovní postup tato výjimka nemá zásadní vliv. 

� Použití OOPP 

Obuv s ocelovou špičkou, ochranná helma, štít, chrániče sluchu, pracovní rukavice. 

Obr. 10 
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7.1.2 Vertikutace 

Vertikutace je prořezání horní vrstvy travního drnu do hloubky cca 5 mm a případně 

odstranění plsti uložené v travním porostu. Vertikutace se provádí stejným strojem jako se 

provádí sekání greenů a odpališť. Není to náhoda, protože se ve větší míře tento způsob 

úpravy provádí pouze na těchto dvou částech hřiště. Pouze se vymění sekací baterie za baterii 

vertikutační. Z toho vyplývá, že pracovní postup je stejný jako při sekání greenů a odpališť. 

Ukázka jak vypadá vyměnná baterie je na obrázku v příloze č. 6 

7.1.3 Aerifikace dutými, plnými a křížovými hroty 

Mechanické proděravění (perforování) trávníku. 

Verti Drain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 11 

Verti Drain není samostatně pojízdný stroj. Je určen k nesení za vhodným malotraktorem. 

Jedná se o mechanizaci určenou k aerifikaci travního drnu. Z hlediska obsluhy jsou zde 

nejdůležitějšími ovládacími prvky matice na seřizování pracovní hloubky vpichu. Popis 

seřízení pracovní hloubky popisuji v příloze č. 4 

 

� Konkrétní bezpečnostní pokyny 

Vždy používejte Verti-Drain se správným traktorem. Potřebné údaje k volbě správného 

traktoru naleznete v návodu k použití. 
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Snažte se nikdy nedostat Verti-Drain do situace, kdy je patrné, že se přední váleček zvedá 

nad zem a stroj začíná být nestabilní. 

Vždy zastavte motor a odpojte vývodový hřídel, než začnete provádět jakoukoli údržbu, 

seřizování nebo opravy. Při této činnosti podstavte Verti-Drain, aby nemohl spadnout a 

založte jej klíny, aby se nerozjel dopředu nebo dozadu. 

Před zahájením práce se strojem si prostudujte návod a příručku o údržbě vývodového 

hřídele.  

� Pracovní postup 

K bližšímu popisu poslouží obrázek č. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 12   

1 – Spusťte stroj dolů tak, aby se nejnižší bodce téměř dotýkaly země. 

2 – Nastavte otáčky motoru traktoru asi na 1200 min-1 

3 – Zařaďte v traktoru vhodný převodový stupeň a rozjeďte se dopředu (A). 

4 – Zapněte vývodový hřídel na traktoru (B). 

5 – Za jízdy spouštějte pomalu stroj dolů na zem (C), až přední váleček spočine na zemi. 

6 – Zvyšte otáčky motoru až na doporučené maximum. 

Při přejetí určené plochy: 

1 – Snižte otáčky motoru asi na 1200 min-1. 

2 – Zvedněte stroj nad zem. 

3 – Jakmile jsou všechny bodce nad zemí, vypněte vývodový hřídel. 

4 – Ještě více zvedněte stroj nad zem, až jsou nejnižší bodce nejméně 120 mm nad zemí. 

5 – Přejeďte na další místo a znovu začněte stejným způsobem. 
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Všechny body postupu se musí důsledně dodržovat, protože jinak hrozí vážné poškození 

stroje. 

� Přeprava stroje 

Stroj se přepravuje v závěsu za traktorem. 

Nejvyšší povolená rychlost je 12 km/h. 

� Odpojení stroje 

1 – Zatáhněte parkovací brzdu na traktoru 

2 – Vypněte motor traktoru 

3 – Otevřete zadní kryt 

4 – Otáčejte klikovým hřídelem tak dlouho, až jsou oba středové držáky bodců vpravo a 

vlevo od převodové skříně v nejvyšších polohách. 

5 – Otočte všechny ostatní držáky bodců nahoru k zarážce 

6 – Spusťte stroj na tvrdý povrch 

7 – Zasuňte pojistný kolik 3 do příslušného otvoru, viz obrázek č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 13  

8 – Založte zadní a přední váleček, aby se neodvalovaly. 

9 – Odpojte horní závěs. 

10 – Odpojte vývodový hřídel na straně u traktoru. 

11 – Odpojte spodní ramena tříbodového závěsu. 

Při připojování stroje postupujte opačným postupem. 
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7.1.4 Vertikální pro řezávání 

Mechanické prořezání travního drnu soustavou nožů postavených kolmo k povrchu půdy. 

Prořezávání se provádí jinými stroji na greenech a odpalištích a jinými stroji na fairwayích. 

Na greenech a odpalištích se ve většině případů používá sekací stroj na greeny a odpaliště. 

Pouze se vymění sekací baterie za baterie prořezávací a pracovní postup se od sekání nijak 

neliší. Fairwaye se prořezávají vlečenými skarifikátory.  

 

Skarifikátor Multi Spike 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 14 

� Popis nářadí 

Není samostatně pracující stroj. Musí být tažen vhodným traktorem. 

� Konkrétní bezpečnostní pokyny 

Vždy používejte Multi Spike se správným traktorem. 

Zajistěte, aby se ostatní osoby nepřibližovaly na vzdálenost menší než 4 m. 

Multi Spike se může používat na svahu s maximálním sklonem 20°. 

Před začátkem práce se přesvědčte, že v zemi nejsou žádná potrubí, dráty nebo kabely. V 

případě takového zjištění musí být nastavena hloubka řezu na 60% hloubky posazení potrubí 

atd. 

Pravidelně kontrolujte nářadí jestli nejsou uvolněné některé šrouby nebo matice a svorníky. 

Nikdy nelezte pod nářadí, v případě potřeby opravy, nebo jiné údržby na spodní části nářadí, 

nářadí otočte na jeho přední část.  

Nikdy nepoužívejte nářadí potmě, za hustého deště, na zmrlé půdě nebo za bouřkových 

podmínek. 
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� Nastavení pracovní hloubky  

 

 

 

 

 

 

        

 

      Obr. 15 

Pracovní hloubku nastavíte zajištěním podpěry zadního válce 3 pomocí čepu 2. Aby zůstala 

hloubka D zachována musí být nářadí v poloze 90° za traktorem.  

� Jízda 

Maximální rychlost s nářadím je 15 km/h jinak nedochází k určenému zářezu nožů do půdy. 

Zvedat a pokládat Multi Spike můžete jak za jízdy tak při zastavení. 

� Přeprava  

Přepravovat nářadí je povoleno pouze maximální rychlostí 20km/h. 

� Odpojení stroje 

Nářadí může být od traktoru odpojeno pouze na rovné ploše. 

1 – Pomalu sjeďte nářadím, aby nože spočinuly na zemi. 

2 – Spusťte opěrku, až je stroj dobře podepírán. 

3 – Sejměte horní napojení 

4 – Sejměte dolní napojení. 
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7.1.5 Převoz materiálu 

K této činnosti se používají užitkové vozíky, které plní více funkcí. Snadnou výměnou 

nástavby zastávají mimo nákladního vozíku také funkci postřikovače, pískovače a dalších.  

Cushman – model 898664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Obr. 16 

 

Popis stroje 

Multifunkční motorový čtyřkolový vozík s vyměnitelnou nástavbou s možností připojení 

zařízení poháněných hydraulikou nebo vývodovým hřídelem. Stroj je uzpůsoben pro jednoho 

řidiče a jednoho pasažéra. Všechny ovládací prvky má obsluha (řidič) v takové blízkosti, že 

nemusí ze stroje sesedat ani nijak měnit svou pozici. Ovládacími prvky jsou volant, plynový 

pedál, brzdový pedál, spojkový pedál, tlačítko klaksonu, tlačítko ovládání světel, páka 

parkovací brzdy, řadicí páka, páka dvoustupňového diferenciálu, páka hydraulického 

sklápěcího systému, rukojeť dálkového hydraulického ovládání, páka regulátor otáček 

motoru, páka ruční regulace plynu, vývodový hřídel a odnímatelný závěs pro přívěs.  

Ovládací prvky 

Viz příloha č. 5 

Pracovní postup 

Před zahájením práce se strojem zkontrolujte zda jsou správně dohuštěné pneumatiky, zda 

je dostatečné množství pohonných hmot, motorového oleje, chladící kapaliny. Dále 

překontrolujte stav hydraulického oleje, stav hydraulického potrubí a spojů jestli nedochází 

k úniku oleje.  
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Startování motoru 

1 – Při startování motoru seďte na sedačce, parkovací brzda musí být zabržděná. 

2 – Za žádných okolností nestartujte, když stojíte vedle stroje. 

3 – Nastartujte motor a myslete přitom na to, že se jedná o naftový motor. 

Zastavení motoru 

Před vypnutím motoru zatáhněte parkovací brzdu. 

Vlečení 

Když se má stroj vléct, musí být zařazen neutrál a nesmí být zatažená ruční brzda. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny 

Obsluhovat stroj může pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 
[10] 

Náklad na korbě vozte před nápravou zadních kol. 

Pasažér je povinen za jízdy sedět na svém místě a držet se madel k tomu určených. Je 

zakázáno za jízdy vstávat, vyklánět se nebo jinak výrazně měnit polohu.  

Stroj je určen pouze pro dvě osoby. Převážení více osob je zakázáno.  

Pasažér nesmí ovlivňovat plynulost práce obsluhujícího. 

Pasažér nesmí jakýmkoli způsobem manipulovat s ovládacími prvky stroje. 

Vystupovat za běhu motoru může pasažér pouze, když je stroj v klidu a je zatažená 

parkovací brzda a po výzvě řidiče stroje, ten poté musí počkat než bude osoba ve vzdálenosti 

alespoň 2 m před dalším rozjetím stroje. Při nastupování platí stejná vzdálenost příjezdu 

stroje k nastupující osobě a osoba se může přiblížit až po zastavení stroje a po výzvě řidiče, 

který musí před tímto úkonem zatáhnout parkovací brzdu.  
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7.1.6 Pískování, hnojení, zapravování písku 

Tyto činnosti zastává díky své variabilitě užitkový vozík Cushman.  

 

Pískování 

Význam pískování je ve zlepšení propustnosti půdy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Obr. 17 

� Osobní ochranné pracovní prostředky  

ochranná obuv s ocelovou špičkou, ochranné brýle, ochrana hlavy, ochrana sluchu 

 

Hnojení 

� Kapalnými hnojivy 

Při této práce se používají chemické látky a chemické prostředky, které jsou pro člověka 

vysoce nebezpečné. Jedná se o látky dráždivé, zdraví škodlivé, v některých případech 

toxické.  
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� Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochranný oblek, ochranné rukavice, filtrační maska, ochrana sluchu, holiny s protiskluzovou 

podrážkou. 

� Konkrétní bezpečnostní pokyny 

Dbejte na omezení použití některých přípravků v jednotlivých ochranných pásmech vodních 

zdrojů 

Před prací s chemikáliemi proveďte zkoušku stroje s čistou vodou. 

Nepracujte se strojem za velmi větrného počasí. 

Je zakázáno se zdržovat v dosahu postřikových ramen při manipulaci s nimi nebo při pohybu 

stroje. 

Při plnění stroje nasáváním se smí voda nasávat jen ze zdrojů k tomu určených. 

Pro očistu je stroj vybaven nádobou na čistou vodu s kohoutkem, ovšem voda není pitná. 

Zbytky chemikálií se musí zcela vystříkat nebo zlikvidovat na určeném místě určeným 

způsobem. 

Při opravě stroje musí být nádrž pro chemikálie prázdná. 

Se strojem nepracujte na svazích větších než 10°.  

Nepojíždějte se strojem je-li rozmíchávací nádrž naplněna. 

Stroj musí být udržován v naprosté čistotě. 

 

� Pevnými hnojivy 

Z důvodu úspory se pevná hnojiva ve většině případů promíchávají s pískem a hnojí se 

zároveň při pískování po aerifikaci.  

 

Zapravování písku 

Zapravení písku do otvorů vzniklých po skarifikaci případně aerifikaci. Provádí se sítí 

taženou za užitkovým vozíkem Cushman.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 
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Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochrana sluchu, ochranné brýle, ochrana hlavy, pracovní obuv s ocelovou špičkou. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny 

Při jízdě neodbočujte příliš prudce aby nedošlo k najetí zadním kolem na taženou síť. 

7.1.7 Péče o roughy 

Za roughy se dá považovat veškeré okolí hrací plochy. Jedná se o výsadbu, která 

dokresluje tvar dráhy. Tato výsadba je na některých hřištích starší než celé golfové hřiště a to 

má vliv i na hustotu porostu. Proto se nedá tato část hřiště udržovat velkými stroji a hlavně je 

potřeba jiných zákroků. Těmito zákroky rozumíme ořezávání suchých větví stromů, rozřezání 

a odvážení spadlých stromů, úprava křovin atd. Vzrostlé stromy mají, ale také vliv přímo na 

hrací plochu a to spadaným listím, které je třeba také odklízet. V této kapitole se budu 

zabývat bezpečností práce s ručními stroji.   

Motorová pila model 365 

Vzhledem k potřebné kvalifikaci pro práci s motorovými pilami se budu v této kapitole 

zabývat obecnými bezpečnostními pokyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20 

� Příprava před zahájením práce s motorovou pilou 

Před zahájením každé práce s motorovou pilou zkontrolujte funkci všech ochranných 

prvků, kterými jsou brzda řetězu a chránič levé ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač 

řetězu, chránič levé ruky, tlumič výfuku. V případě nesprávné funkce nebo jakéhokoli 

nedostatku kteréhokoli z těchto prvků ochrany nezačínejte s pilou pracovat.  

 

 

Obr. 19 
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� Kontrola ochranných prvků 

Brzda řetězu se uvede v činnost jakmile je chránič levé ruky (B) zatlačen dopředu.  

 

 

 

  

           Obr. 21    

Uvolnění brzdy řetězu dosáhnete zatažením chrániče ruky zpět až k přední rukojeti. 

 

 

 

 

 

 Obr. 22 

Pojistka páčky plynu  by měla zabránit neúmyslnému přidání plynu. Páčka plynu (B) by 

se měla uvolnit až po stisknutí pojistky (A). Vyzkoušejte, zda se páčky vracejí do své původní 

polohy. 

 

 

 

 

 

 Obr. 23 

Zachycovač řetězu zachytí řetěz v případě, že se přetrhne nebo sesmekne z lišty. 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 24 
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Chránič pravé ruky představuje ochranu proti nežádoucím vlivům větví při uchopení 

zadní rukojeti.  

 

 

 
 

 

  Obr. 25 

 

 

Tlumi č výfuku musí být pevně upevněn k zařízení. 

 

 

 

 

 

  Obr. 26 

Pokud je tlumič výfuku na stroji vybaven lapačem jisker, musí se sítko lapače jisker 

pravidelně čistit.  

 

 

 

 

 

 Obr. 27 

� Obecné bezpečnostní pokyny pro práci s motorovou pilou 

Nepoužívejte motorovou pilu za špatného počasí, jako např. v husté mlze, prudkém dešti, 

silném větru, silném mrazu apod.  

Při odstraňování malých větví dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte pilu k řezání křoví. 

Před začátkem řezání se přesvědčte, že se můžete volně pohybovat a bezpečně stát pro 

případ, že by bylo nutné se rychle přesunout. 
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Zvláštní opatrnosti dbejte při řezání větví či kmenů, které jsou napruženy tlakem. Hrozí 

vymrštění ohnutého kmene nebo větve a jejich působením by mohlo dojít k vážnému zranění. 

Při přenášení motorové pily vypněte motor a zajistěte řetěz brzdou. Při přenášení musí 

lišta a řetěz směřovat dozadu. Při přenášení na delší vzdálenost musí být na liště nasazen 

ochranný kryt. 

Nepracujte s pilou výše než v úrovni ramen a jsou li v nebezpečném prostoru další osoby 

Nikdy nepracuj s motorovou pilou cítíš-li na sobě únavu. 

Při každé práci s motorovou pilou dávejte pozor na zpětný ráz. 

Nikdy nepracujte s motorovou pilou, když stojíte na nezajištěném žebříku a sami nejste 

také přivázáni. 

� Osobní ochranné pracovní prostředky 

Rukavice s ochranou proti proříznutí, holiny s nesmekavou podrážkou a ochranou proti 

proříznutí, pracovní kalhoty s ochranou proti proříznutí, ochranná přilba, chrániče sluchu, 

ochranný štít nebo ochranné brýle. 

Křovinořez typ 364Rx 

Stejně jako u motorové pily i s tímto nástrojem mohou pracovat pouze zaměstnanci, kteří 

mají potřebnou kvalifikaci. Budu se proto opět zabývat pouze obecnými bezpečnostními 

pokyny, které tvoří základ pro předcházení úrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 28  

� Příprava před zahájením práce s křovinořezem 

Před zahájením každé práce s křovinořezem zkontrolujte zda správně fungují ochranné prvky 

na stroji. Těmi jsou pojistka páčky plynu a kryt řezného vybavení.  
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� Kontrola ochranných prvků 

Pojistka páčky plynu  by měla zabránit neúmyslnému přidání plynu. Páčka plynu (B) by 

se měla uvolnit až po stisknutí pojistky (A). Vyzkoušejte, zda se páčky vracejí do své původní 

polohy. 

 

 

 

 

 Obr. 29 

 

Kryt řezného vybavení nesmí být poškozen a musí být řádně připevněn.  

 

 

 

 

  Obr. 30 

Rychlorozpojitelná spojka je bezpečnostní opatření sloužící k rychlému se zproštění 

stroje v případě požáru nebo jiné vážné závady. Před začátkem práce zkontrolujte její 

funkčnost.  

 

 

 

 

  Obr. 31 

Tlumi č výfuku musí být pevně upevněn k zařízení. 

 

 

 

 

 

  Obr. 32 
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Pokud je tlumič výfuku na stroji vybaven lapačem jisker, musí se sítko lapače jisker 

pravidelně čistit.  

 
 

 

 

  Obr. 33 

� Obecné bezpečnostní pokyny pro práci s křovinořezem 

Před prací se strojem zkontrolujte prostředí kde chcete pracovat a odstraňte kameny, 

kousky železa a jiné volně ležící předměty, které by mohly být vymrštěny. 

Vždy mějte přehled o okolí z důvodu prevence zranění jiných osob nebo zvířat. Vždy při 

práci udržujte vzdálenost od jiných osob nebo zvířat minimálně 15 m. 

Pracujte systematicky. 

Vždy řežte pouze kmeny průměru pro jaký je vámi používaný kotouč určen. 

Při každé práci s křovinořezem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k odražení od 

silnějšího kmene nebo jiného předmětu. 

� Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochranné rukavice, holiny s nesmekavou podrážkou a ocelovou špičkou, ochranná přilba, 

chrániče sluchu, ochranný štít nebo ochranné brýle. 

Foukač na listí model BR 500 

 

  

 

 

 

 

 

  Obr. 34 

� Popis stroje 

Zádový motorový foukač s čtyřdobým motorem. Použitelný pro odstranění spadaného 

listí, pokosené trávy, papíru a podobných materiálů.  
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� Příprava před zahájením práce s foukačem 

Před zahájením práce je potřeba překontrolovat bezpečnostní prvky stroje 

 

� Kontrola bezpečnostních prvků 

Plynová páčka se musí lehce pohybovat a samovolně, bez mezi stupňů se vracet do 

polohy volnoběhu. 

 

 

 

 

 

  Obr. 35 

 

Nosné popruhy musí být utaženy tak, aby zádová deska pevně a bezpečně přiléhala 

k zádům pracovníka. Pomocí přezek A se nastavuje výška a pomocí přezek B se nastavuje 

sklon. 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 36  

� Pracovní postup: 

� Startování stroje 

1 – Stroj položte na rovný povrch a zapněte ovládací páčku do polohy Start 

2 – Přidržujte pevně stroj levou rukou a pravou uchopte startovací lanko.  

3 – Nastartujte motor zatáhnutím za startovací lanko. 

4 – Poté stroj nasaďte na záda. 

� Práce se strojem 

Se strojem se pohybujte vždy směrem dopředu 

Foukací trubku veďte pravou rukou za ovládací rukojeť. 
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Když chcete zpustit foukací mechanismus stiskněte plynové tlačítko. 

Nikdy nefoukejte směrem k jiným osobám. 

� Vypnutí a ukončení práce se strojem 

Před sejmutím stroje ze zad stroj nejdříve vypněte regulační páčkou do pozice stop. 

Poté můžete stroj sejmout ze zad. 

Při odkládání a uskladňování stroje zajistěte foukací trubici pomocí příchytné pásky 

k otvoru držadla zádové desky. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  Obr. 37 

� Konkrétní bezpečnostní pokyny pro práci s foukačem listí 

Pracujte se strojem pouze za dobrých světelných podmínek. 

Pracovat mimo ohrožení jiných osob. 

Při práci dbejte zvýšené pozornosti na předměty vyskytující se na zemi, jako jsou pařezy, 

kořeny atd. 

Nikdy při obsluze stroje nenoste oděvy či doplňky které volně visí, protože můžou být 

vtaženy do sacího otvoru stroje. Dlouhé vlasy je třeba svázat a zajistit např. šátkem, čepicí, 

popřípadě přilbou. 

 

� Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranné rukavice. 

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s ručními stroji 

Nikdy neodcházejte od stroje je-li zapnutý motor. 

Dodržujte pracovní postupy. 

Vykonávejte pouze ty činnosti, pro které splňujete kvalifikační předpoklady. 
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V případě, že si netroufáte na nějaký úkon, poraďte se se zkušenější osobou nebo ji nechte 

daný úkon provést.  

Nikdy nestartujte stroje v uzavřených prostorech. 

Nepracujte se stroji na kterých chybí nebo je poškozena jakákoli součást. 

7.2 Pokyny pro bezpečnou práci se stroji 

� Nepracujte se stroji za podmínek kdy hrozí snadné sklouznutí stroje na svahu. 

� Nepracujte se stroji pokud je půda zamrzlá nebo velmi mokrá.  

� Se stroji s vlastním pohonem smí pracovat pouze osoba starší 18 let. 

� Nikdy nesmí být dovoleno spouštět motor a obsluhovat stroj bez předchozí instruktáže a 

pročtení a pochopení návodu k použití. 

� Se stroji smí pracovat pouze osoby zdravotně způsobilé. 

� Snažte se pochopit smysl všech kontrolek a měřidel před uvedením stroje do chodu. Práce 

bez znalostí může vést k nehodám či úrazům. 

� Při práci dbejte aby děti, další osoby nebo zvířata byla mimo dosah bezprostředního vlivu 

stroje. Uživatel stroje nese odpovědnost vůči třetím osobám, eventuelně za škody 

způsobené na majetku. 

� Sekací stroje jsou vybaveny nouzovým vypínačem motoru. Jestliže obsluha opustí 

pracovní místo a je zařazen pojezd nebo zapnuta vřetena, motor se zastaví. 

� Je zakázáno: 

o startovat motor v uzavřeném prostoru 

o startovat motor při zařazeném pojezdu a zapnutých sekacích jednotkách 

o používat stroj jsou-li v dosahu další osoby nebo zvířata 

o používat stroje s poškozenými nebo demontovanými kryty nebo součástkami 

o provádět opravy, seřizování nebo čištění za chodu motoru 

o obsluhovat stroj po požití alkoholu nebo požití léků snižujících pozornost 

o přepravovat další osoby pokud pro to stroj není uzpůsoben 

o přepravovat stroj po vlastní ose po veřejných komunikacích pokud pro určitý stroj 

není udělena výjimka 

� Před započetím práce je nutno: 

o překontrolovat dotažení šroubových spojů  

o překontrolovat stav všech pracovních jednotek 

o překontrolovat stav pohonných hmot 

o překontrolovat činnost nouzového vypínání motoru 
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o prohlédnout pracovní plochu a případně odstranit z trávníku všechny cizí předměty 

např. postřikovače a jiné překážky. Do nového prostředí vjíždějte obezřetně, dávejte 

pozor zvláště na nízké větve stromů, elektrická vedení a jiné překážky nad vámi. 

� Nevypínejte ani neblokujte žádný bezpečnostní prvek na stroji. 

� Před nastartováním vypněte všechny pohony a zabrzděte parkovací brzdu. Motor vždy 

startujte tak, že při tom sedíte na sedačce. Nikdy nestůjte při startování vedle stroje. 

� Pracujte pouze za denního světla nebo při kvalitním umělém osvětlení. 

� Nikdy nespouštějte stroj s chybějícími nebo vadnými součástkami. 

� Při zjištění nezvyklého hluku nebo zvýšení vibrací ihned vypněte motor a stroj zajistěte 

parkovací brzdou. 

� Po nárazu na překážku vypněte motor a prohlédněte stroj, zda není poškozený a opravte 

poškození dříve než stroje znovu spustíte a budete dále používat. 

� Při opravách a seřizování, či čištění, vypněte motor, vyjměte klíček ze zapalování, stroj 

zajistěte parkovací brzdou a počkejte na zastavení pracovních orgánů. 

� Při přerušení práce vždy vypněte motor a stroj zajistěte parkovací brzdou. 

� Se strojem se otáčejte pouze při snížené rychlosti. 

� Při práci používejte vždy pracovní oděv, pevnou, nejlépe pracovní obuv, eventuelně 

ochranné pracovní pomůcky. 

� Pracujte na svazích se sklonem maximálně 15°, u strojů kde je povoleno 20° se řídit 

přiloženým návodem k použití. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti a snižte rychlost. Stroj 

se musí na svahu vždy pohybovat vertikálně nikdy horizontálně. U sekacích strojů při 

jízdě ze svahu spusťte sekací jednotky, aby nemohlo dojít k převržení stroje. 

� V zatáčkách a na svazích snižte rychlost, aby nedošlo k naklonění stroje. Zejména buďte 

opatrní při řazení rychlostí na svahu. 

� Nerozjíždějte se nebo nezastavujte příliš rychle při jízdě do kopce nebo z kopce 

� Nikdy neotvírejte uzávěr chladiče jestliže se chladicí kapalina vaří. Počkejte až kapalina 

zchladne. 

� V případě zkratu nebo závady na elektroinstalaci odpojte odpojovačem akumulátor 
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7.3 Práce s nářadím 

Na golfových hřištích se nepracuje pouze s mechanizací, ale také s ručním nářadím, které 

slouží k upravení částí hřiště, kdy by použití strojů bylo zbytečné nebo kde se stroje použít 

nedají. Seznam a obrázky některého takového nářadí uvádím v příloze. V této kapitole se 

zabývám pouze pokyny pro bezpečnou práci s ručním nářadím: 

� Povinnosti zaměstnavatele 

- zajistit, aby stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány, 

- stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být: 

 a) vybaveno ochrannými zařízeními, která chrání zdraví a život zaměstnanců, 

 b) vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné 

pracovní pozici a nežádoucím účinkům vibrací a hluku, 

- zajistit pravidelnou a řádnou údržbu, kontrolu a revize. 

7.3.1 Pokyny pro bezpečnou práci s ručním nářadím 

� Při práci je možno používat pouze takové nářadí, nástroje a pracovní pomůcky, které 

odpovídají technickým a bezpečnostním požadavkům. 

� Nářadí, nástroje a pracovní pomůcky je možné používat jen pro účely, pro které jsou 

určeny. 

� Je zakázáno používat opotřebované nebo poškozené nářadí, poškozené nářadí je nutno 

vyřadit z používání tak, aby bylo  vyloučeno jeho opětovné použití. 

� Nářadí musí být bezpečně a přehledně ukládáno na místech k tomu určených, ostří musí 

být chráněno. Nářadí odkládat tak, aby nedošlo k jeho pádu, zachycení o něj nebo 

zakopnutí. Při práci ve výškách je nutno nářadí ukládat tak, aby nemohlo upadnout. 

� Převážet a přenášet ostré a špičaté nářadí jen v ochranných pouzdrech nebo obalech. K 

přenášení nářadí, zejména při výstupu a práci ve výškách, je zakázáno zavěšovat nářadí na 

části oděvů nebo přenášet v kapsách pracovního oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 

zaměstnanec použije vhodnou výstroj (pás s upínkami apod.). 

� Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být pevná, hladce 

opracovaná, bez třísek a vhodně tvarovaná. Násady a  rukojeti musí být zajištěny proti 

uvolnění. 

� Úderné plochy kladiv, palic, sekáčů, průbojníků, důlčíků, ocelových klínů apod. musí být 

bez trhlin a otřepů. 
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� Ostří musí být udržováno nabroušené a čisté. 

� Tam, kde je nebezpečí vznícení plynu, par nebo výbušného prachu je zakázáno pracovat 

s nářadím, při jehož použití může nastat jiskření. 

� Matice a šrouby povolovat a utahovat vždy jen směrem k sobě. Při uvolňování šroubů se 

nesmí klíč prodlužovat pákami. Údery kladivem na klíč nejsou povoleny. 

8 Závěr 

Prevence úrazů je jedním ze základních principů kvalitní práce. Není důležité jestli jde o 

práci, kde se stávají úrazy denně nebo jestli jde o práci kde se úrazy do teď ukazovaly jako 

náhodný děj. Každý den bez úrazu zvyšuje pravděpodobnost úrazu další den nebo příští 

týden. Mým záměrem je dát zaměstnavatelům greenkeeprů takový pracovní postup, který je 

srozumitelný, jednoduchý a lehce pochopitelný. Vzhledem ke specifickým činnostem 

prováděným na golfovém hřišti a samozřejmě jejich časové náročnosti je třeba pracovní 

postupy psát tímto strukturovaným způsobem. Důvod je jednoduchý. Golfových hráčů 

přibývá daleko vyšším tempem než odborníků přes údržbu golfových hřišť, a proto 

jednoduchost popisu pracovních postupů přináší určité zrychlení zaškolování a tím pádem 

větší efektivitu a zároveň, ač to zní pro odborníky z oblasti bezpečnosti práce neuvěřitelně, 

rychlejší porozumění důvodu, proč používat OOPP nebo jiná opatření k zamezení úrazu.  
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14 Přílohy 

Příloha č. 1 
Ovládací prvky sekačky Greens King IV 

A, B, C – páky ovládání 
vřeten 
D – parkovací brzda 
E – páka přepínání pohonu 
F – nastavení polohy volantu 
H – měřič provozních hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 38  
 

 
A – Pedál sekání a zvedání 
B – Brzdový pedál 
C – Pedál akcelerátoru 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obr. 39 
 
G – plynová páčka 
M – indikátor žhavicích svíček 
N – vypínač žhavicích svíček 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 40
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Příloha č. 2  
Ovládací prvky sekačky Fairway 250 

 
 
 
 
 
 
A – Pojezdový pedál 
B – Západka neutrálu 
C – Omezovač rychlosti 
 

 Obr. 41 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
D – Zajištění vřeten pro přepravu 
 

 Obr. 42 
 
 

 
 
 
 
 
D – Brzdový pedál (parkovací brzda) 
K – Vypínač pro zapnutí sekacích jednotek 
Y – Páka pro odbrždění parkovací brzdy 
 

 
 Obr. 43 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
B – Rychlost otáčení vřeten 
  

 Obr. 44 
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A – Páka zvedání vřeten 
 

 
 Obr. 45  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B – Páka pro zastavení vřeten 
 

 Obr. 46  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C – Přenášení váhy 
   

 Obr. 47 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L – Seřizování volantu 
M – Měřič provozních hodin 
   

 Obr. 48                    
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Příloha č. 3  
Ovládací prvky sekačky AR 250 

 
 
 
 
 
 
A – Pojezdový pedál 
B – Západka neutrálu 
C – Omezovač rychlosti 
 

 Obr. 49 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
D – Zajištění sekacích jednostek pro přepravu 
 

 Obr. 50 
 
 

 
 
 
 
 
D – Brzdový pedál (parkovací brzda) 
K – Vypínač pro zapnutí sekacích jednotek 
Y – Páka pro odbrždění parkovací brzdy 
 
   

 Obr. 51 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
B – Přenášení váhy 
  

 Obr. 52 
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A – Páka zvedání sekacích jednotek 
 

 
 Obr. 53 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L – Seřizování volantu 
M – Měřič provozních hodin 
   

 Obr. 54                    
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
Ovládací prvky Verti Drain  

 
Seřízení pracovní hloubky: 
O jednu otáčku povolte matice 1 na obou stranách. 
Trn 3 vyšroubujte nebo našroubujte, podle toho zda 
chcete pracovní hloubku zvýšit nebo snížit. 
Skutečnou pracovní hloubku ukazují stupnice 2 na 
obou stranách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 55 
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Příloha č. 5 
Ovládací prvky Cushman 898664 
 

 
     Ovládací rukojeť dálkového hydraulického ovládání 
 
 
 
     Ovládací rukojeť hydraulického sklápění 
 
     Parkovací brzda 
 

 
     Ovládací rukojeť dvoustupňového diferenciálu 
 
 
 
 

 Obr. 56 
 

 
                      Páčka regulátoru otáček  
 
                      Páčka regulace škrtící klapky 
 
                      Tlačítko ovládání světel 
 
 
                      Tlačítko klaksonu 
                       
 
 

 Obr. 57 
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Příloha č. 6 
Vertikutační a skarifikační baterie 
 
 
  Vertikutační baterie Skarifikační baterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 58 Obr. 59 
 
Příloha č. 7 
Příklady ručního nářadí používaného na golfových hřištích 
 
 
Řezák jamek                                                      Hrábě na písek v bunkrech                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 60 

Obr. 61 

Obr. 62 
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Rotační rozmetadlo hnojiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štěrbinový aplikátor hnojiv 
 
 
                

 

Obr. 63 

Obr. 64 


