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Úvod 

Bezpečnost práce se v mnoha oborech podceňuje. Není to nové zjištění, ale stále je 

obdivuhodné jak  zaměstnavatelé v některých případech hazardují se zdravím nejen svých 

zaměstnanců, ale také osob zdrţujících se na pracovištích.   

Golfová hřiště byla ještě před pěti lety, kdy jsem zpracovával informace pro mou 

bakalářskou práci povaţována za bezpečná. Majitelé hřišť podceňovali řízení BOZP na svých 

pracovištích a nevěnovali příliš pozornosti plnění legislativních poţadavků v oblasti BOZP. 

Jenţe úrazy se začaly objevovat i zde. Nestaly se všechny přímo zaměstnancům při údrţbě 

golfového hřiště, ale např. náhodným a nečekaným návštěvníkům hřiště nebo sezónním 

brigádníkům. Bezpečnost práce při údrţbě golfového hřiště byla hlavní náplní mé bakalářské 

práce. V této práci bych chtěl téma rozšířit hlavně o legislativní poţadavky na pracoviště 

vycházející ze zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů 

a souvisejících zákonů, nařízení a norem.   

Náhodně jsem si vybral 3 golfová hřiště, abych posoudil úroveň řízení BOZP. Tyto 

hřiště reprezentují podle mého názoru velkou část hřišť v České rebublice. Jedná se o hřiště 

parkového typu s desítky let starou tradicí, relativně nové hřiště, kde se hrají světové turnaje 

a hřiště, které je v provozu ne déle neţ 5 let.  

Převládající činnost na golfových hřištích je pouţívání strojů určených k sekání 

a ošetřování trávníkových ploch hřiště. S touto činností souvisí údrţba strojů, doprava, 

skladování potřebných materiálů pro údrţbu hřiště, kvalifikace zaměstnanců pro danou 

činnost. Prevence proti úrazům třetích osob, které se mohou náhodně dostat do prostorů hřiště 

je řešena značkami zákazu vstupu na soukromý pozemek. Pravdou však zůstává, ţe lidské 

chování je nevypočitatelné a často nepomůţe ani plot. Tato skutečnost zavinila ne jeden 

zbytečný úraz.  

Hlavním cílem mé práce je, posoudit stávající stavy BOZP na vybraných golfových 

hřištích, porovnat je s platnou legislativou a navrhnout nápravná opatření, která by posunula 

úroveň řízení BOZP na golfových hřištích na úroveň, kdy bude BOZP jasnou součástí práce 

kaţdého zaměstnance golfového hřiště.   
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 1  Popis posuzovaného pracoviště 

Golfový areál zahrnuje budovu klubu (klubovnu) s restaurací a ostatními doplňkovými 

sluţbami, cvičné odpaliště (driving range), cvičné jamkoviště (putting range) a samozřejmě 

devíti, osmnácti, dvacetisedmi nebo třicetišesti jamkové hřiště. Hlavní součástí golfového 

areálu je hřiště. Proto provozování golfových hřišť zahrnuje především údrţbu trávníkových 

ploch. Provozovaná činnost zahrnuje především obsluhu strojů pro údrţbu trávníku (sekačky, 

aerifikátory, vertikutátory apod.) samojízdných a vedených se kterou souvisí jejich doprava 

areálem a parkování. Pro udrţení trávníku ve formě je třeba skladovat hnojiva a pesticidy. Pro 

údrţbu strojů a součástí hřiště jsou v golfových areálech provozovány dílny, stolárny, 

brousírny a sklady náhradních dílů. Údrţba zahrnuje také ošetřování  stromů a ostatních 

dřevin nacházejících se v areálu, skladování pohonných hmot, olejů a nářadí.   

Práce na golfovém hřišti je zaměřena především na práci venku. Rozhodujícím 

faktorem pro určení délky sezóny jsou klimatické podmínky a poloha hřiště. Za optimálních 

podmínek trvá sezóna od dubna do listopadu. Není však vyloučeno, ţe můţe trvat pouze od 

května do října.  

V dalších kapitolách se zabývám popisem současného stavu pracovního prostředí 

a úrovně vedení a dodrţování BOZP ve třech golfových areálech a to v TJ Mittal Golf Course 

Šilheřovice, Prosper Golf Resort Čeladná a Ropice Golf Course. Hřiště jsem procházel 

osobně a zjištěné informace konzultoval s vedoucími zaměstnanci na úseku údrţba 

a s vedoucími provozu.  

 1.1  Ropice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfový areál Ropice se nachází v obci Ropice na pomezí českých, slovenských 

 

Obr. 1 Mapa hřiště Ropice Golf Course 
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a polských hranic v nadmořské výšce 310 m. Osmnácti jamkové hřiště se rozkládá na rozloze 

70 ha. Plán hřiště je na obrázku č. 1. Provoz byl zahájen v roce 2004 na prvních 9 jamkách. 

Plnohodnotný provoz včetně veškerého zázemí byl zahájen roku 2009. Hřiště je ve vlastnictví 

společnosti Moravia Steel a. s. a je provozováno společností Beskydská golfová a. s., která 

vznikla právě pro tuto činnost.  

Golfový areál je řízen ředitelem, který řídí práci třech administrativních pracovníků, 

dvou na recepci, patnácti údrţbářů, jednoho sběrače míčků. Patnáct údrţbářů je rozděleno na 

vedoucího údrţby tedy hlavního greenkeepra, dva mechaniky a dvanáct greenkeeperů. 

Kolem areálu není postaven plot. Hřiště není vybaveno cedulemi pro zákaz vstupu na 

soukromý pozemek. Není tak zabráněno vstupu osob do nebezpečných prostor objektu.  

Práce na tomto golfovém hřišti zahrnuje řízení samojízdných strojů, práci se stroji, 

ručním elektrickým nářadím, skladování materiálu, práce s tlakovými nádobami, zdvihacími 

stroji, práci v nízkotlaké kotelně, poskytování elektrických vozíků a udrţování komunikací.  

Řízení bezpečnosti je zde zajištěno firmou ENVIFORM a. s. se sídlem v Třinci. 

Kontrolní prohlídky stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zde provádí 

jednou za rok jeden ze zaměstnanců zmíněné firmy.  

Školení BOZP je pravidelně prováděno v lednu kaţdého roku. Zaměstnanci jsou 

proškoleni v rámci 90 min. školení a jejich znalosti jsou ověřeny písemným testem. Náplň 

školení je uvedena v příloze. 

Seznámení se stroji, návodem k pouţití a jejich údrţbou provádí dodavatelská firma. 

Firemní pracovník proškoluje vedoucího provozu údrţba, o tomto proškolení je proveden 

zápis a podepsán oběma stranami. Vedoucí provozu údrţba pak proškoluje jednotlivé 

zaměstnance a nechává je seznámit se s návodem k pouţití jednotlivých strojů. Po seznámení 

se se všemi ovládacími a bezpečnostními prvky podepisují zaměstnanci prohlášení 

o pochopení návodu k pouţití. Prohlášení podepisuje kaţdý zaměstnanec u kaţdého stroje se 

kterým pracuje. Opravy strojů provádí mechanik. Návody k pouţití jsou uloţeny v garáţi 

a kterýkoli zaměstnanec do nich kdykoli můţe nahlédnout. Blíţe jsem se věnoval postupu 

práce se stroji v bakalářské práci. Postup je uveden v příloze.  

Pro práci s motorovou pilou a křovinořezem je pověřen zaměstnanec, který absolvoval 

rekvalifikační kurz: „Kurz obsluhy přenosné řetězové pily pro manipulaci a kácení stromů do 

průměru 15 cm a obsluhy křovinořezu. S těmito přístroji pracuje pouze tento jeden 

zaměstnanec. 

Úsek vyhrazených technických zařízení 

- tlakové nádoby: osoba odpovědná za bezpečný provoz podle normy ČSN 69 0012 je 
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vedoucího provozu údrţba. Školení pro obsluhu tlakových nádob stabilních podle stejné 

normy mají splněné 3 zaměstnanci a to 2 mechanici a vedoucí provozu údrţba.  

Elektrické ruční přenosné nářadí stejně jako veškerá elektrická zařízení je periodicky 

kontrolováno a o této kontrole je vţdy proveden zápis. Tato kontrola se týká jak vybavení 

garáţe a dílny tak klubovny. Elektrické vozíky jsou kontrolovány dodavatelskou firmou.  

Provoz kotelny zajišťuje zaměstnanec, který sloţil zkoušky podle §14 vyhlášky ČÚBP 

č. 91/1993 Sb. a je způsobilý samostatně obsluhovat nízkotlaké teplovodní kotle na plynná 

paliva. Sloţil je v roce 2008 a osvědčení končí po pěti letech od jeho vydání. 

Rizika jsou zpracována v dokumentaci u vedoucího provozu údrţba.  

Osobní ochranné pracovní pomůcky zajišťuje zaměstnavatel a jsou poskytovány proti 

podpisu včetně čistících prostředků jako je mýdlo, prací prášek apod. 

 1.1.1  Budova údržby 

Stanoviště údrţby je dosaţitelné po asfaltové cestě. Budova údrţby je nová hala 

s veškerým vybavením. Nachází se zde garáţ, dílna pro opravy, jednotlivé sklady, ale 

i zasedací místnost, kancelář hlavního greenkeepera, šatny a sociální zařízení. Vstup do části 

s šatnami je přes dřevěné dveře se skleněnou výplní. Šatny jsou zde rozděleny podle pohlaví 

a v kaţdé šatně jsou také sprchy a toalety. Odpočinková místnost je osvětlená denním světlem 

díky velkým oknům. Součástí je i kuchyňka, kde se nachází dvouplotýnkový vařič, varná 

konvice a běţné nádobí.  

 Garáţ 

Garáţ je prostorná a vysoká místnost. Je určena k parkování strojů, ukládání nástrojů 

a dalšího vybavení potřebného k údrţbě golfového hřiště. Osvětlení zde zajišťují, kromě oken, 

na stropě tři řady zářivek. Jsou zde dvoje vrata, jedna vedou do dílny a druhá ven. Součástí 

obou vrat jsou dveře. Vedle venkovních vrat je vchod pro pěší. Vrata do dílny jsou křídlová 

a venkovní vrata jsou posuvná. V garáţi je ţlutou barvou nakreslena průchozí komunikace. 

Stroje jsou zaparkovány jak u stěn místnosti, tak ve středu místností a tím si překáţejí při 

výjezdu. Některé ze strojů jsou označeny číslem a mají svá parkovací místa. Očíslování 

zjednodušuje komunikaci mezi greenkeepery a mechaniky při opravách. Strojový park tvoří 

2 traktory, 12 sekacích strojů z toho 7 samojízdných, 10 vozíků s korbou nebo vyměnitelnou 

nástavbou a 1 trojkolka pro úpravu pískových překáţek. Garáţ je vybavena nůţkovým 

zvedákem řízeným počítačem o nosnosti 5 000 kg, mobilním zvedákem s hákem, 

kompresorem o tlaku 10 bar. V garáţi jsou na zdi na trnech zavěšené ţebříky v horizontální 

poloze, hrazda, na které je pověšena nástavba na multifunkční vozítko, regál na pneumatiky 

a kola, na zdi jsou pověšena ruční rozmetadla hnojiv, zádové fukary, různé pomocné nářadí 
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jako např. košťata na sráţení rosy, na zemi jsou poloţeny různé taţené brány a hadice.  

Posouzení garáţe z hlediska BOZ 

- vrata garáţe nejsou z venku označena cedulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám  

- vrata vedoucí do dílny nejsou vybaveny systémem pro aretaci v otevřené poloze 

+ garáţ je vybavena pasivním větracím systémem 

- ţluté pruhy na podlaze vyznačující průchody nejsou obnovovány a v některých případech 

jsou vidět jen útrţkovitě viz obr. 2 

- chybí ţluté pruhy kolem hrazdy na které je zavěšena nástavba na multifunkční vozítko 

- v průchozích komunikacích jsou zaparkovány nebo uloţeny stroje 

- některé stroje nemají své parkovací místo, stejně jako není jasné kde je stabilní místo pro 

mobilní zvedák a kompresor 

- na některých strojích jsou poškozeny výstraţné symboly a symboly pro bezpečnou 

manipulaci a obsluhu 

 

Obr. 2 Poškozené pruhy na podlaze 

 

Obr. 3 Zvednutá lžíce traktoru 
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- regál s pneumatikami a koly není označen nosností buněk a počtem buněk ve sloupci 

- trny které drţí ţebříky nejsou v kolmé pozici vůči stěně, je zde patrné poškození a hrozí 

sesunutí a pád ţebříku 

- hadice jsou umístěny nesystematicky (není určeno místo pro ukládání hadic),  jedna je 

poloţena do zavěšené nástavby 

- jedno ze zářivkových těles není vybaveno funkční zářivkou a krytem 

- traktor se lţící má ramena ve zdviţené poloze bez zaráţky viz obr. 3 

 Dílna 

Je místnost, kde se provádí většina oprav. Denní osvětlení doplňují zářivky na stropě. 

Dílna je průchozí z chodby z části budovy kde je umístěno zázemí údrţby do garáţe.  Průchod 

je zde označen ţlutými pruhy na podlaze. Pracují zde 2 mechanici. K opravám pouţívají 

různé ruční nářadí uloţené ve třech kovových pracovních stolech a v drţáku na zdi, mimo to 

je v dílně startovací vozík s nabíječkou, stojanová vrtačka, akumulátorová vrtačka, stolní 

suchá dvoukotoučová bruska, stolové nůţky na plech, pojízdný dílenský zvedák.  

Posouzení dílny z hlediska BOZ 

- v průchozí uličce označené ţlutými pruhy jsou poloţeny části stroje viz obr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nářadí je volně poloţeno na pracovních plochách i přes jejich evidentní momentální 

nepouţívání 

- lékárnička obsahuje materiály s prošlou expirační dobou 

+ stojanová vrtačka, stolní bruska a nůţky na plech jsou řádně upevněny na svých místech. 

Kolem stolní brusky je ţlutým pruhem nakreslen nebezpečný prostor a jsou u ní uloţeny také 

ochranné brýle a přikazovací cedule s pokynem k pouţívání ochranných brýlí při práci s tímto 

přístrojem. Kolem stolové vrtačky chybí upozornění na nebezpečí – práce se nesmí na vrtačce 

provádět v ochranných rukavicích 

 

Obr. 2Části stroje v komunikačním prostoru 
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 Dřevodílna 

Je místnost oddělena od dílny dřevěnými dveřmi. V místnosti převaţuje umělé osvětlení 

zářivkou. Nachází se zde stolová kotoučová pila, ruční motorová pila je uloţena v regálu. 

Posouzení dřevodílny z hlediska BOZ 

- motorová pila není vybavena krytem, nebezpečí úrazu při manipulaci 

- stolní kotoučová pila není vybavena kryty pro zabránění styku s pohybujícími se částmi, 

kterými jsou řezný kotouč a otáčivé části motoru viz obr. 5 

- regál není označen nosností jednotlivých buněk a počtem buněk ve sloupci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklad dílny 

Jedná se o sklad náhradních dílů, spojovacího materiálu, nářadí a nástrojů pro provádění 

oprav strojů a zařízení v dílně. Vstup do skladu je přes dřevěné dveře z prostoru dílny. 

Materiál je uloţen v kovových regálech, případně na podlaze. Ve skladu je umístěn soustruh, 

stolní kotoučová bruska a pneumatika traktoru. Manipulace se skladovaným materiálem 

v prostoru skladu se provádí ručně nebo pomocí vozíku.  

Podle místního řádu skladu je vstup povolen vedoucímu provozu údrţba, mechanikům 

a údrţbářům golfového hřiště. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí provozu údrţba. 

Posouzení skladu dílny z hlediska BOZ 

- mistní řád skladu je veden a umístěn v místnosti a v dokumentaci u vedoucího provozu 

údrţba 

- stolní kotoučová bruska je nevhodně umístěna, je poloţena na nevyhovujícím stole a není 

připevněna  

- u soustruhu není zajištěn dostatečný prostor pro obsluhu-překáţí pneumatika traktoru 

 Sklad olejů a odpadu 

Místnost je oddělena od garáţe plechovými vraty. Jedná se o sklad olejů a mazadel pro 

provádění údrţby strojů a zařízení a odpadů vzniklých při prováděných činnostech (obaly od 

 

Obr. 3 Chybějící kryty na stolní kotoučové pile 
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chemických látek, čistící textilie, tlakové nádoby apod.) Oleje a mazací prostředky jsou 

v originálních obalech uloţeny v regálech na odkapových nádobách nebo na podlaze v sudech 

o objemu 200 l a 50 l na záchytných vanách. Odpady jsou umístěny v plechovém kontejneru 

nebo v plechových sudech s víkem. 

Podle místního řádu skladu je vstup povolen pouze vedoucímu provozu údrţba, 

mechanikům a údrţbářům golfového hřiště. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí 

provozu údrţba. 

Posouzení skladu olejů a odpadu z hlediska BOZ 

+ místní řád skladu je zpracován a je umístěn v místnosti a v dokumentaci u vedoucího 

provozu údrţba 

+ dveře skladu jsou označeny cedulemi: Zákaz kouření a manipulace s plamenem, 

Nepovolaným vstup zakázán, Nebezpečí poţáru hořlavých kapalin 

- některé nádoby nejsou umístěny na záchytných vanách 

- chemické látky jsou ukládány v plastových obalech od nápojů 

- regál není řádně označen 

 Sklad pohonných hmot 

Jedná se o sklad nafty a benzínu pro účely doplňování pohonných hnot do strojů pro 

údrţbu golfového hřiště. Nafta je umístěna v dvouplášťoové nádrţi o objemu 1 000 l 

vybavené čerpadlem na elektrický pohon. Benzín je skladován v plechovém sudu o objemu 

200 l. Jsou zde uloţeny také kanystry na pohonné hmoty. V regálu jsou uskladněny nehořlavé 

náhradní díly. Vstup do skladu je plechovými vraty z venkovního prostranství.  

Podle místního řádu skladu je vstup povolen pouze vedoucímu provozu údrţba a na jeho 

výzvu případně jiným zaměstnancům. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí provozu 

údrţba.  

Posouzení skladu pohonných hmot z hlediska BOZ 

+ místní řád skladu je zpracován a je umístěn v místnosti a v dokumentaci u vedoucího 

provozu údrţba 

+ ve skladu je aktivní i pasivní odvětrávací systém. Ovládání aktivního odvětrávacího 

systému je zajištěno vypínačem vně místnosti. 

+ dveře skladu jsou označeny cedulí: Zákaz kouření a manipulace s plamenem a znaky 

nebezpečnosti chemických látek: Nebezpečný pro ţivotní prostředí, Extrémně hořlavý, 

Toxický.   

+ čerpadlo je označeno jako antistaticky provedený přístroj  

- vypínač není označen jako vypínač aktivního odvětrávacího systému 
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- v místnosti je umístěna elektrocentrála a stolní pila viz obr. 6. 

 

 Sklad pesticidů a chemických látek 

Jedná se o sklad pesticidů a chemických látek pro provádění údrţby trávníku na 

golfovém hřišti. Vstup do skladu je plechovými vraty z venkovního prostranství, případně ze 

skladu hnojiv. Ve skladu je umístěn ruční postřikovač a náhradní díly k závlahovému 

systému. Materiál je uloţen v regálu, připadně v papírových krabicích na zemi. Na zdi je 

zavěšena plechová skříňka s jedy. Ve skladu se nachází umyvadlo s pitnou vodou, osobní 

ochranné pracovní prostředky (gumové rukavice, celotělový oblek, obličejový štít 

a respirátor) a ţebřík (schůdky). 

Manipulace se skladovaným materiálem se provádí ručně. Podle místního řádu skladu je 

vstup povolen pouze vedoucímu provozu údrţba a na jeho výzvu případně jiným 

zaměstnancům. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí provozu údrţba. 

Posouzení skladu pesticidů a chemických látek z hlediska BOZ 

+ vstupní vrata jsou označeny cedulí: zákaz kouření a manipulace s plamenem a znaky 

nebezpeč-nosti chemických látek: ţíravy, nebezpečný pro ţivotní prostředí, vysoce toxický, 

zdraví škodlivý  

- není cedule: nepovoleným osobám vstup zakázán 

+ jedy jsou odděleny od ostatních v uzamykatelné skřínce a ta je řádně označena cedulí-jedy 

- regály nejsou řádně označeny viz obr. 7. 

- chemické látky jsou ukládány v plastových obalech od nápojů 

 

 

 

 

Obr. 4 Elektrocentrála a stolní pila ve skladu 

pohonných hmot 
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 Sklad hnojiv 

Jedná se o sklad hnojiv a osiva pro provádění údrţby trávníku na golfovém hřišti. Vstup 

do skladu je plechovými vraty z venkovního prostranství případně přes sklad pesticidů 

a chemických látek. Hnojiva jsou skladována v pytlích o váze 15 – 50 kg a osiva v pytlích 

o váze 25 kg. Celkově se ve skladu na začátku sezóny nachází 3 tuny hnojiva. Materiál je 

uloţen na paletách na zemi. Dále je ve skladu umístěno rozmetadlo hnojiv na traktor, paletový 

vozík a ručně vedený vysokozdviţný vozík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulace se skladovaným materiálem v prostoru skladu se provádí vozíkem nebo 

ručně. Podle místního řádu skladu je vstup povolen pouze vedoucímu provozu údrţba a na 

jeho výzvu případně jiným zaměstnancům. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí 

provozu údrţba. 

 

 

Obr. 6 Špatně uložený stoh pytlů 

s hnojivem 

 

Obr. 5 Neoznačený regál 
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Obr. 10 Sklad nářadí 

 

Obr. 9 Sklad nářadí 

Posouzení skladu hnojiv z hlediska BOZ 

+ je zde veden mistní řád skladu a je umístěn v místnosti a v dokumentaci u vedoucího 

provozu údrţba 

- jeden ze stohů pytlů s hnojivy obalený strečovou fólií je nakloněn a hrozí jeho pád            

viz obr. 8. 

- sklad není rozdělen ani nijak označen podle druhu skladovaného materiálu 

 Sklad nářadí 

Pouţívá se jako sklad ručního nářadí a pomůcek pro provádění údrţby golfového hřiště 

(lopaty, hřábě, vidle, smetáky, kolečka apod.). Vstup do skladu je z venkovního prostranství. 

Materiál je zavěšen na háčcích na stěnách nebo uloţen v kovových regálech, případně na 

podlaze. V regálech jsou umístěny také náhradní díly na stroje pro aerifikaci. Lehké plastové 

hrábě jsou zavěšeny v řadách v prostoru místnosti viz obr. 10. V době sezóny jsou tyto hrábě 

na hřišti. Manipulace se skladovaným materiálem v prostoru skladu se provádí ručně.  

Podle místního řádu skladu je vstup povolen vedoucímu provozu údrţba, mechanikům 

a údrţbářům golfového hřiště. Za příjem a výdej materiálu odpovídá vedoucí provozu údrţba. 

Posouzení skladu nářadí z hlediska BOZ 

+ mistní řád skladu je zpracován a je umístěn v místnosti a v dokumentaci u vedoucího 

provozu údrţba 

+ trny, na kterých je zavěšeno pouţívané ruční nářadí (lopaty, rýče apod. viz. obr. 9) je 

v takové výšce, ţe nepředstavuje pro zaměstnance riziko. 

- regál není řádně označen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.2  Budova klubovny 

Budova je tvaru rotundy. Ke klubovně vede asfaltová cesta a je u ní parkoviště s 25 

parkovacími místy, z toho 15 pro zaměstnance klubu, které jsou odděleny sklápěcí bránou. 
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Jiné velké parkoviště je u drivingu vzdáleném cca 150 m od klubovny. V budově klubovny 

jsou kanceláře ředitele a administrativních pracovníků, restaurace s kuchyní, recepce, šatny, 

sociální zařízení, kotelna, strojovna vzduchotechniky, obchod s golfovým vybavením, garáţ 

na elektrické vozíky.  Místnosti klubovny jsou u vnějších stěn budovy. Střed budovy tvoří 

točité schodiště.  

 Recepce 

Recepce klubovny je umístěna v místnosti u hlavního vstupu do budovy. Recepce 

funguje jako informační středisko golfového hřiště a zde se vyřizují veškeré rezervace her, 

registrace do klubu, případně půjčování holí a elektrických vozíků. V prostoru recepce se 

nachází lékárnička.  

Posouzení recepce z hlediska BOZ 

- v lékárničce je materiál s prošlou expirační lhůtou 

 Restaurace 

Za provoz restaurace i hygienických předpisů odpovídá nájemce a zároveň provozovatel 

restaurace. Mezi nájemcem a pronajimatelem je sepisována smlouva o pronájmu. Ve smlouvě 

je uvedeno, která strana se stará o technické vybavení a jeho pravidelné revize.  

 Garáţ na elektrické vozíky  

Garáţ je umístěna v suterénu klubovny. Vedou do ní elektrická sekční garáţová vrata 

nebo dveře ze sklepních prostor klubovny. Vozíky jsou zaparkovány v řadách. Na zdi jsou 

umístěny zásuvky elektrického rozvodu (220 V) slouţící pro nabíjení vozíků. 

Posouzení garáţe na elektrické vozíky z hlediska BOZ 

- není zde vyznačen manipulační prostor 

- vozíky jsou zaparkovány na těsno, je mezi nimi obtíţný průchod 

- při půjčení vozíku musí kaţdý hřáč podepsat prohlášení, ţe se seznámil s provozním řádem 

elektrických vozíků, který je uveden v příloze 

 Kotelna 

Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v suterénu budovy. Nachází se zde 

2 stacionární teplovodní plynové kotle. Součet jmenovitých výkonů kotlů je 180 kW. Tento 

výkon je zařazen do III. kategorie.  

Posouzení kotelny z hlediska BOZ 

+ v kotelně je umístěn místní provozní řád kotelny, provozní deník kotelny a jsou prováděny 

patřičné kontroly a revize  

+ dveře kotelny jsou označeny cedulemi: Kotelna, Zákaz vstupu nepovolaným osobám 
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a zákaz manipulace s otevřeným ohněm 

 1.2  Šilheřovice 

Golfový klub TJ Mittal Šilheřovice se nachází v obci Šilheřovice v okresu Opava 

nedaleko Polských hranic. 18-ti jamkové hřiště je umístěné v bez mála 200 let starém 

zámeckém parku, který má rozlohu cca 100 ha. První turnaj byl na tomto hřišti odehrán v roce 

1970. Mapa hřiště je vidět na obr. 12. 

 

Příjezd ke klubovně je přes bránu, která je součástí zdi, jeţ obepíná většinu areálu hřiště.  

Na východní straně je volně prostupný lesní porost za nimţ je asfaltová cesta a za ní 

obdělávané pole. Tento volně prostupný les byl z části obehnán plotem, který byl odcizen. 

Mezi ploty je úmyslně vynechaná mezera z důvodu umoţnění migrace zvěře. Do areálu hřiště 

je moţno se dostat přes 8 bran, z nichţ 2 jsou v dezolátním stavu. Zbytek bran lze zavřít.  

 

Obr. 7 Letecká mapa areálu TJ Mittal Golf Course [nějaké číslo] 
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Ukázky bran znázorňují obrázky 12 a 13. 

 

Hřištěm vedou 2 turistické stezky po zpevněných chodnících. Lidé zde chodí na 

procházku i v době kdy jsou na hřišti golfisté. Celý areál je i přes varování u kaţdé z bran, 

příjezdových cest a to stezek, ţe se jedná o soukromý pozemek, uţíván k procházkám i jiným 

turistickým aktivitám. Tato skutečnost byla příčinou jiţ 2 ohroţení ţivota „návštěvníků“ 

hřiště. Cyklista, který projíţděl po jedné ze stezek vedoucích přes hřiště nedbal varování 

jednoho z rozhodčích právě probíhajícího turnaje a byl zasaţen golfovým míčkem do ramene. 

Závaţnost zranění nebyla zjištěna, neboť ihned po pádu z kola, kolo zvedl a odešel. Druhý 

incident se stal, kdyţ park nečekaně navštívila matka s kočárkem. Golfový míček se po 

odpálení dostal aţ do kočárku. Shodou náhodo se dítěti ani matce nic nestalo. 

Jelikoţ je hřiště situováno ve 200 let starém zámeckém parku je zde i stejně starý 

stromový porost. Stromy jsou ztrouchnivělé, napadeny jmelím a stávají se nebezpečným pro 

okolí. Podle zjištěných informací je vypracován projekt pro omlazení stávající stromové 

výsadby, ve které je zahrnuto vykácení velké části stromů. Tento projekt je projednáván uţ 

několik let s ochránci přírodního dědictví a památkáři. 

V areálu se dál nachází barokní zámek a hotel.   

O údrţbu hřiště se stará 7 zaměstnanců. Kaţdý zaměstnanec má přidělen jeden sekací 

stroj, ke kterému si vede provozní evidenci. V provozní evidenci jsou uvedena data výměny 

olejů, filtrů a drobných oprav. Drobné opravy provádějí zaměstnanci sami. Broušení noţů 

provádí firma Ittec, dodavatel strojů. 

 

Obr. 12 Východní brána 

 

Obrázek 1 

 

Obr. 12 Východní brána 

 

Obr. 13 Jižní brána (příjezd ke klubovně) 
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V golfovém areálu v době sezóny pracuje celkem 15 zaměstnanců. Ředitel klubu, 

sekretářka, účetní, 2 zaměstnanci na recepci klubu, 2 herní rozhodčí, zaměstnanci údrţby 

a uklízečka.  

Práce na tomto golfovém hřišti zahrnuje řízení samojízdných strojů, práci se stroji, 

ručním elektrickým nářadím, skladování materiálu, práce s tlakovými nádobami, udrţování 

komunikací.   

Pro řízení rizik není v tomto klubu určen ţádný zaměstnanec. Školení BOZP je 

prováděno jednou ročně bezpečnostním technikem firmy Mittal Steel a. s. a náplň školení 

zahrnuje zákoník práce, práci ve výškách, práci s břemeny.  

2 zaměstnanci jsou navíc kaţdý rok proškolováni na práci s motorovými pilami 

a křovinořezy. 

Pro práci se stroji jsou zaměstnanci proškolováni firmou Ittec v rámci kaţdoroční 

prezentace strojů. Tohle školení je zaměřeno na předvedení nových strojů a moţnosti jejich 

manipulace. Z této prezentace získají osvědčení o účasti na prezentaci.  

Není písemně určena obsluha tlakových zařízení podle ČSN 69 0012 

Elektrické přístroje nejsou pravidelně revidovány, stejně jako tlakové nádoby.  

 1.2.1  Stanoviště údržby 

Sídlo údrţby je postaveno v jiţním cípu golfového areálu. Nachází se zde jedna hlavní 

budova s garáţemi, dílnou, kanceláří vedoucího údrţby a sociálním zařízením, sklad 

pohonných hmot a sklad hnojiv a pesticidů. Budova je rozdělnena do tří částí. První je zděná 

a vyhřívaná elektrickým topením. V této části je dílna, kancelář vedoucího údrţby a sociální 

zařízení. Další dvě části jsou garáţe kde se parkují stroje, ukládají stroje, náhradní díly, oleje 

a nářadí a také jsou zde prováděny opravy strojů. 

 Dílna 

Je místnost ve zděné části budovy postavené uvnitř plechové budovy. Do místnosti 

vedou z jedné strany dřevěné dveře z chodby a plechová vrata z garáţí. V místnosti je kovový 

pracovní stůl se svěrákem a zásuvkami na nářadí nad kterým je okno s matnou skleněnou 

výplní, na stěně je dřevěná deska s háčky na kterých jsou zavěšeny maticové klíče a různé 

kombinované kleště, regál na jehoţ horním patře je poloţena nádoba pro postřik tekutými 

chemickými látkami a fukar na listí, dřevěné skříně s náhradními díly a osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Na stěně jsou zásuvky s rozvodem elektříny o proudu 220 V i 330 V. 

Dílna slouţí převáţně k opravám strojů. Přístup zde mají všichni pracovníci údrţby a stejně 

tak zde i manipulují s vybavením dílny.  
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Posouzení dílny z hlediska BOZ 

+  okno je umíštěno nad pracovním stolem a je tak zajištěno dostatečné osvětlení venkovním 

světlem 

-  na okně je postaven olej ve spreji a svítí na něj přímé slunce 

-  pod regálem jsou na zemi umístěny autobaterie a nabíječka na autobaterie 

-  regál není označen  

 Garáţe 

Jedná se o montovanou plechovou budovu, která přímo navazuje na budovu s dílnou. Je 

rozdělena zděnou příčkou na dvě stejně velké místnosti. Místnosti nejsou odděleny dveřmi. 

Přísun venkovního světla zajišťují 2 metry široké PET profilované desky. Jsou 2 metry nad 

podlahou na všech venkovních stěnách.  

◦ Garáţ č. 1 

Do garáţe č. 1 vedou plechová křídlová vrata z venkovního prostoru a stejně 

i z prostoru dílny. Výškový rozdíl mezi zemí venkovního prostoru a betonovou podlahou 

garáţe je nepatrný. Přechod mezi venkovním a vnitřním prostorem tvoří pouze asi 1 cm 

vysoký práh vrat. Z dílny vede do garáţe nakloněná rovina dlouhá 2 m pod úhlem 20°. 

V garáţi jsou uloţeny a zaparkovány stroje, nástavba na postřik tekutými chemickými látkami 

na multifunkční vozítko, jsou zde regály a dřevěné skříně na náhradní díly, a další nástroje 

potřebné při údrţbě golfového hřiště. V rohu místnosti je uloţeeno ruční nářadí-hrábě, lopaty, 

krumpáče, smetáky, řezáky jamek apod. Garáţ slouţí především k úschově strojů a nářadí, ale 

i k drobným opravám strojů. U vrat je umístěna stolní suchá jednokotoučová bruska poháněná 

elektrickým motorem o přiváděném proudu 330 V.  

Posouzení garáţe č. 1 z hlediska BOZ 

+  venkovní vrata garáţe jsou vybavena zaráţkami pro aretaci v otevřené poloze  

-  vnitřní vrata do dílny nejsou vybavena zařízením pro aretaci v otevřené poloze 

+  betonová podlaha má dostatečnou nosnost pro všechny stroje a nástroje, které zde parkují, 

respektive skladují 

+  garáţ je vybavena pasivním odvětráváním  

-  garáţová vrata nejsou označeny cedulí nepovolaným osobám vstup zakázán 

-  stroje jsou zaparkovány tak, ţe kolem nich není volný průchod, není ani volný prostor 

kolem regálu a skříní 

-  kolem stolní brusky není vyznačen nebezpečný prostor 

-  ruční nářadí je postaveno v rohu místnosti naskládáno tak, ţe při odebírání můţe popadat 

-  kraj šikmé rampy není ohraničen ani označen 
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-  není zde vyznačen komunikační prostor 

-  k některým strojům chybí návody k pouţití 

-  regály nejsou označeny 

-  na některých strojích jsou poškozeny nebo chybí výstraţné symboly pro bezpečnou 

manipulaci 

-  na elektrických přístrojích nejsou prováděny pravidelné revize 

1. Garáţ č. 2 

Do garáţe č. 1 vedou plechová křídlová vrata z venkovního prostoru. Výškový rozdíl 

mezi zemí venkovního prostoru a betonovou podlahou garáţe je nepatrný. Přechod mezi 

venkovním a vnitřním prostorem tvoří pouze asi 1 cm vysoký práh vrat. Garáţ slouţí 

k uskladnění a zaparkování strojů, traktoru, vleček a různých nástrojů na traktor. V rohu 

místnosti vpravo od vrat je 200 l sud s univerzálním olejem pro motory, převody, mokré 

brzdy, a hydraulické systémy. Jak je vidět na obr. 14 je pod sudem umístěna odkapová vana. 

V okolí jsou uloţeny kanystry a nádoby s oleji pro konkrétní pouţití. U stěny jsou 

zaparkovány sekací stroje a traktor. Před těmito stroji stojí malotraktor se lţící. U druhé stěny 

jsou zaparkovány stroje. Nad nimi visí na řetězových  zvedácích 2 nástavby na multifunkční 

vozík. Jedna visí ve výšce 2 m nad málo vyuţívaným strojem a druhá visí ve výšce 120 cm 

a ukládají se pod ní brány za traktor. U stěny sousedící s vedlejší garáţí jsou postaveny regály 

s pneumatikami a dalším vybavením, především náhradními díly pro závlahový systém. 

V rohu místnosti nalevo od vrat jsou umístěny taţené nástroje pro údrţbu trávníku, sklápěcí 

vlečka, vlečka s cisternou, kompresor o tlaku 10 bar, nový 200 l sud s univerzálním olejem. 

Na vlečce jsou poloţeny křovinořezy, ţebříky, prázdný sud od oleje a hadice. Po stěnách jsou 

různě zavěšeny háčky na kterých jsou zavěšeny stočené dráty, prodluţovací elektrické šňůry, 

hadice na tlaková zařízení, hadice na vodu, provazy apod. Pro ilustraci je viz obr. 15. 

 

Obr.  14 Sud s olejem a odkapová vana 
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Posouzení garáţe č. 2 z hlediska BOZ 

+  vrata garáţe jsou vybaveny patkami pro aretaci v otevřené poloze 

+ betonová podlaha má dostatečnou nosnost pro všechny stroje a nástroje, které se zde 

parkují, respektive skladují 

-  není zde určen ţádný systém parkování 

-  u regálů není dostatek místa k manipulaci s materiálem uloţeným v regálech 

-  regály nejsou označeny 

-  jeden ze dvou otvorů pasivního odvětrávání je čásečně nefunkční z důvodu zaparkování 

stroje před tímto otvorem 

-  kanystry a nádoby s oleji stojí na zemi 

-  na některých strojích jsou poškozeny nebo chybí výstraţné symboly pro bezpečnou 

manipulaci 

-  na elektrických přístrojích nejsou prováděny pravidelné revize 

-  zavěšené nástavby nejsou nijak zajištěny, visí jen na řetězových zvedácích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklad pohonných hmot 

Jedná se o sklad nafty a benzínu pro účely doplňování pohonných hnot do strojů pro 

údrţbu golfového hřiště. Sklad pohonných hmot je malá montovaná plechová budova. Vstup 

do skladu je dvěmi plechovými křídlovými dveřmi z venkovního prostranství. Nafta a benzín 

je skladován ve 2 dvouplášťových nádobách o objemu 2 000 litrů. Tyto nádoby jsou 

postaveny na kovových konstrukcích tak, ţe je pod nimi 80 cm prostoru viz obr. 16. Z nádob 

vedou hadice s tankovacími pistolemi. K vyprazdňování skladovacích nádob dochází 

samospádem a o stavu hladiny pohonné hmoty informují ukazatele spojené s plováky uvnitř 

 

Obr.  15 Způsob uložení materiálu a strojů v garáži č. 2 
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nádob. Ukazatel stavu kapaliny je zobrazen na obr. 17. Přístup do skladu pohonných hmot má 

vedoucí provozu údrţba a na jeho výzvu je umoţněn případně jiným  zaměstnancům údrţby. 

Evidenci zásob vede vedoucí provozu údrţba. 

Posouzení skladu pohonných hmot z hlediska BOZ 

-  cedule se zákazem manipulace s otevřeným ohněm a zákazem kouření na dveřích skladu je  

nečitelná 

+  odvětrávání je zajištěno konstrukcí budovy, mezi střechou a stěnami jsou volné otvory 

-  záchytná jímka je provedena otvorem v podlaze v pravém předním rohu budovy a nádoba 

jímky je situována v místnosti vedle místnosti skladu. Do této jímky jsou zachytávány 

případné úniky z obou zásobníků. 

-  ukazatel stavu hladiny pohonných hmot má tendenci zastavovat se o konstrukci osy 

ukazatele 

-  dveře nejsou vybaveny ţádným prvkem zajišťujícím aretaci dveří v otevřené poloze 

-  není veden místní řád skladu 

- před skladem pohonných hmot je na zemi taţená brána s ostrými noţi, které nejsou opatřeny 

ţádným krytem viz. obr. 

-   u skladu pohonných hmot jsou na zemi naskládány prázdné obaly od olejů, barev a dalších 

látek nebezpečných pro ţivotní prostředí 

 

Obr.  16 Uložení nádob s pohonnými hmotami 

 

Obr.  17 Ukazatel stavu kapaliny 
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 Sklad hnojiv a pesticidů 

Sklad hnojiv je situován do samostatného objektu. Sklad hnojiv slouţí pro skladování 

hnojiv a pesticidů. Tento objekt je stará unimo buňka viz obr. 18.  Do skladu vedou plechové 

dveře, z venčí jsou opatřeny koulí. Interiér je obloţen deskami sololitu a na podlaze je 

linoleum. Okno je zabedněno, takţe do skladu není přístup denního světla. Hnojiva jsou 

uskladněny v papírových nebo igelitových pytlích o váze 15 - 50 kg na zemi. Pesticidy jsou 

uloţeny v plastových obalech v regálu a na zemi. Manipulace se skladovaným materiálem 

v prostoru skladu se provádí ručně. Do skladu je vstup povolen pouze vedoucímu provozu 

údrţba a na jeho výzvu případně jiným zaměstnancům. Za příjem a výdej materiálu odpovídá 

vedoucí provozu údrţba.  

 

Posouzení skladu hnojiv a pesticidů z hlediska BOZ 

-  dveře skladu nejsou nijak označeny 

-  ve skladu není osvětlení 

-  regál ve skladu není označen 

-  není veden místní řád skladu 

-  ve skladu jsou vidět stopy po hlodavcích 

 1.2.2  Budova klubovny 

Klubovna je umístěna ve dvoupatrové budově. Vedle budovy je jezero. Z kaţdé strany 

budovy vede k jezeru schodiště. V budově klubovny se nachází v horním patře kanceláře 

a v dolním patře šatny, kde se golfisté mohou přezout, případně převléknout. Mají zde k 

dispozici zvlášť dámské a pánské šatny vybavené 2 sprchovými kouty a 2 toaletami. Šatny 

jsou místnosti ve kterých jsou umístěny kolem stěn a uprostřed místnosti skříňky. Kaţdý hráč 

dostane na recepci klíč od své skříňky. Skříněk je v pánské šatně 86 a v dámské 66.  

 

Obr.  18 Sklad hnojiv a pesticidů 
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V budově je restaurace s cca 50 místy. V restauraci se nachází bar a naproti u venkovní 

zdi velký krb, který slouţí k vytápění celé budovy. Nedostačující vytápění je v kancelářích 

řešeno nástěnnými elektrickými přímotopy.  

Posouzení klubovny z hlediska BOZ 

-  do budovy vedou dveře nad schodem, který není označen   

-  k jezeru vede schodiště, které není vybaveno zábradlím, není označen horní schod a není 

zabráněno přístupu do tohoto nebezpečného prostoru 

-  nebyla předloţena dokumentace o poslední odborné prohlídce kouřovodu krbu 

 1.3  Čeladná 

Golfový areál v Čeladné je situován na severovýchodě Moravy v úpatí Beskyd. Provoz 

hřiště byl zahájen roku 2001. Provozovatelem hřiště je PROSPER TRADING a.s. Jedná se 

o dvě 18 jamkové hřiště rozkládající se na ploše 140 ha, mezi golfovými odborníky je 

povaţováno za jedno z nejlepších nejen v České republice, ale také v Evropě. Hrají se zde 

i světové turnaje. Obrázky 19 a 20 znázorňují zmíněná hřiště. 

 

Část hrací plochy, přesněji její jiţní část, je na území CHKO Beskydy. Kolem hřiště 

jsou soukromé zastavěné pozemky se zahradami. K těmto pozemkům vedou asfaltové cesty 

označeny zákazovými značkami vjezdu na soukromý pozemek. Hřiště je z části oploceno.  

V golfovém areálu Čeladná pracují zaměstnanci na úseku klubovny celoročně v počtu 

11 a to v pozicích: ředitel, asistent ředitele, vedoucí provozu, zástupce vedoucího, 

marketingový zástupce, 2 recepční, 2 maršálové (kontrola provozu hřiště), ekonom, trenér. Na 

úseku údrţby je 19 zaměstnanců, vedoucí údrţby hřiště, hlavní greenkeeper, zástupce 

 

Obr.  19 Mapa-Old Course 

 

Obr. 20 Mapa-New Course 
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hlavního greenkeepera, 2 mechanici a 14 zaměstnanců údrţby hřiště.  

Řízení bezpečnosti je zde zajištěno provozovatelem ţivnosti zabývající se expertní 

činností a poradenstvím v oblastech poţární ochrany a bezpečností práce. Tento člověk 

provádí jednou ročně kontrolní prohlídky stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví a školení BOZP všech zaměstnanců.  

-  Školení BOZP a jiná školení 

 Všichni zaměstnanci jsou jednou ročně proškolováni z bezpečnosti práce zmíněným 

externím pracovníkem. Školení pro práce se stroji provádí firma Ittec v rámci kaţdoroční 

prezentace nových strojů. Prezentace je orientována především na seznámení s novými stroji, 

jejich ovládáním a inovacemi v oblasti strojů pro údrţbu zeleně. Důraz na bezpečný pracovní 

postup a seznámení s riziky je zde minimální a i na certifikátu, který dostane kaţdý 

zúčastněný zaměstnanec není uvedeno, ţe by na prezentaci byli zaměstnanci seznámení 

s návodem k pouţití ke konkrétním strojům a nástrojům. Tři zaměstnanci absolvovali školení 

pro práci s motorovými pilami a všichni zaměstnanci absolvovali školení pro práci 

s křovinořezy. Na strojích pracují zaměstnanci starší 18 let, kteří jsou drţitelé řidičského 

průkazu skupiny B. Pro práci na traktoru je určen zaměstnanec s řidičským oprávněním 

skupiny T. 

 V dílně zaměstnanci obsluhují tlaková zařízení a svářečku. Pro tyto činnosti mají 

potřebnou kvalifikaci a ta je pravidelně obnovována. 

-  Úsek revize 

Elektrické ruční nářadí stejně jako veškerá elektrická zařízení jsou periodicky 

kontrolována a o kontrole je vţdy proveden zápis. Kontrola se týká jak vybavení garáţe 

a dílny tak klubovny. Elektrické vozíky jsou kontrolovány dodavatelskou firmou. Bylo 

zjištěno, ţe ne u všech elektrických zařízeních je písemně doloţeno potvrzení o revizi.  

Tlaková zařízení jsou pravidelně kontrolována a je proveden zápis o kontrole, případně 

revizi, tak, jak nařizuje ČSN 69 0012. 

 1.3.1  Budova údržby 

Budova údrţby se nachází v hale po levé straně příjezdové cesty ke klubu. Je to zděná 

dvoupatrová budova. Před budovou je umístěna průjezdná zastřešená čerpací stanice. Budova 

slouţí jako garáţ pro stroje na údrţbu, elektrické golfové vozíky, dílna, brousírna, sklady, 

kancelář hlavního greenkeepera, šatna pro zaměstnance se sociálním zařízením a odpočinková 

místnost. Místnosti jsou osvětleny především umělým osvětlením a to úspornými zářivkami.  

 

 



23 

 Garáţ 

Garáţ slouţí především k parkování strojů, skladování přístrojů, ručního nářadí, 

pneumatik a dalšího materiálu potřebného při práci na golfových hřištích. Stroje k údrţbě jsou 

uskladněny a zaparkovány kolem stěn haly. Do garáţe vedou 2 vjezdy dřevěnými vraty. Jedna 

vrata jsou křídlová druhá zasouvací. Za křídlovými vraty vede do garáţe nakloněná plošina. 

Přechod mezi venkovním prostředím a vnitřní betonovou podlahou je plynulý. V garáţi je 

vyznačen ţlutými pruhy komunikační prostor viz obr. 21. Všechny stroje jsou uloţeny 

a zaparkovány mimo tento prostor. Strojový park tvoří 12 samojízdných sekacích strojů, 

6 vozítek s korbou z toho 2 multifunkční na více druhů nástaveb. Garáţ je dvoupatrová. Do 

druhého patra vedou třetí vrata z druhé strany budovy, tato vrata jsou dřevěná křídlová.  

 

K vratům vede šikmá plošina. Plošiny je zhotovena z kovového roštu jak je vidět na obr. 22. 

V části horního patra jsou zaparkovány pouze elektrické vozíky. Ty se přímo na téhle ploše 

také nabíjí a to tak, ţe kolem zábradlí je nataţena elektrická síť se zásuvkami. U kaţdé 

z těchto zásuvek je poloţena nabíječka s kabelem, jehoţ koncovka se zasune do zdířky na 

vozíku. V druhé části druhého patra, která je od parkoviště elektrovozíků oddělena pletivem 

se nachází příruční sklad. Do skladu vede ţebřík přímo z garáţe. V garáţi pod rampou 

s elektrickými vozíky je sklad jehoţ konstrukci tvoří mříţe. 

Posouzení garáţe z hlediska BOZ 

-  horizontální nosné střešní traverzy v garáţi elektrických vozíků nejsou označeny-jsou ve 

výšce 180 cm od podlahy viz obr. 23. 

-  stroje jsou zaparkovány, tak, ţe si překáţejí při výjezdu 

+  komunikační prostor je volný 

-  křídlová vrata u vstupu do garáţe jsou opatřena zaráţkou pro aretaci v otevřené poloze 

 

Obr. 22 Plošina do garáže s elektrickými 

vozíky 
 

Obr. 21 Vyznačený komunikační prostor 
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-  posouvací vrata nejsou zevnitř vybavena madly 

-  vrata vedoucí k prostoru s elektrickými vozíky nejsou dostatečně vybaveny nástrojem pro 

jejich aretaci v otevřené poloze 

-  garáţ není vybavena zařízením pro odvětrávání 

-  na některých strojích jsou poškozeny výstraţné symboly a symboly pro bezpečnou 

manipulaci a obsluhu 

-  garáţ není z venku označena cedulí nepovolaným osobám vstup zakázán 

 

 Dílna 

Jedná se o vytápěnou místnost určenou k opravám strojů. Do dílny vedou křídlová 

ţelezná vrata.  Je zde elektrický rozvod jak na 220 V tak i na 330 V. Na stěně je zásuvka na 

kaţdé z napětí. V dílně je umístěn soustruh, dvoukotoučová stolní bruska, svařovací stroje, 

a to elektrický oblouk a CO2, nabíječka na autobaterie, stolní vrtačka, řetězové zvedáky 

s nosností do 3 000 kg, na stěně jsou na hácích zavěšeny prodluţovací elektrické kabely na 

330 V spolu s ţeleznými lany. Kolem stěn jsou ţelezné dílenské stoly vybaveny gumovými 

pláty na kaţdé pracovní ploše. V dílně pracují 2 mechanici. Oba mají potřebnou kvalifikaci 

pro práci s uvedenými přístroji a nástroji. Podlaha je betonová. U soustruhu jsou poloţeny na 

podlaze dřevěné rošty.  

Posouzení dílny z hlediska BOZ 

-  na soustruhu je poloţeno několi kusů ručního nářadí 

-  kolem soustruhu není vyznačen nebezpečný prostor 

-  nejsou zpracována rizika pro práci se soustruhem 

-  tlaková láhev s obsahem plynu pro svařování stojí u topení a je vystavena sálávému teplu 

 

Obr. 23 Neoznačená traverza 
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-  na háku vedle elektrických kabelů je zavěšena ruční pila, coţ můţe způsobit poškození 

kabelů 

-  kolem stolní kotoučové brusky není vyznačen nebezpečný prostor 

-  u pracovních stolů jsou otevřena dvířka-riziko naraţení 

-  v rohu dílny jsou naskládány pneumatiky tak, ţe hrozí jejich pád  

-  chabí lékárnička 

 Sklad hnojiv, pesticidů, travního semene 

Tento sklad je určen pro skladování travního semene, hnojiv, pesticidů a chemických 

látek pro provádění údrţby trávníku na golfovém hřišti. Vstup do skladu je dřevěnými dveřmi 

z prostoru garáţe. Materiál je uloţen v regálu, připadně na paletách na zemi v papírových 

respektive plastových pytlích o váze 15 – 50 kg. Tekuté látky jsou umístěny v regálu 

v originálních obalech a postaveny na odkapové vany.  

Manipulace se skladovaným materiálem se provádí ručně. Vstup je povolen pouze 

vedoucím pracovníkům údrţby a na jejich výzvu případně jiným zaměstnancům. Za příjem 

a výdej materiálu odpovídají vedoucí provozu údrţba.  

Posouzení skladu z hlediska BOZ 

-  není zde zajištěno odvětrávání 

-  chemické látky jsou uloţeny v potravinových lahvích od nápojů 

-  některé otevřené obaly od chemických látek nejsou postaveny na odkapových vanách 

-  chybí místní řád skladu 

-  místnost není nijak označena 

-  není zde komunikační prostor 

-  nejsou odděleny jedy 

-  regál není označen 

 Brusírna 

V místnosti se provádí broušení vřeten sekacích strojů. K broušení slouţí 2 brusky. Pro 

obsluhu jsou zaškoleni 2 zaměstnanci údrţby. Zaškolení prováděl dodavatel strojů. 

V místnosti se nachází pouze tyto 2 stroje. Klíče od místnosti mají pouze zaměstnanci 

obsluhující brusky.  

Posouzení brusírny z hlediska BOZ 

-  místnost není označena 

-  na strojích není odsávací zařízení na piliny. Odsávání se provádí mobilním odsávacím 

zařízením. Odsávání lze provádět pouze od jednoho brousícího stroje. 

-  elektrické kabely od strojů vedou na zemi, kde hrozí jejich poškození 
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 Sklad olejů a barev 

Jedná se o sklad olejů a mazadel pro provádění údrţby strojů, zařízení a sklad barev. 

Sklad je umístěn vedle vstupních vrat do garáţe. Do skladu vedou plechové dveře 

z venkovních prostor. Oleje a mazací prostředky jsou v originálních obalech nebo v sudech 

o objemu 200 l a 50 l, které jsou umístěny na záchytných vanách na podlaze. Olej je ze sudů 

pumpován mechanickými pumpami. Barvy jsou v originálních obalech uloţeny v regálu spolu 

se štětci a ředidlem u protilehlé zdi neţ oleje. U protější zdi stojí rovněţ neoznačený regál, 

kde se přes sezónu ukládají barvy. Na zdi je v přihrádce šanon s bezpečnostními listy 

a identifikačními listy skladovaných olejů. Klíče od skladu mají mechanici a vedoucí 

pracovníci.  

Posouzení skladu olejů a barev z hlediska BOZ 

-  některé nádoby s oleji nestojí na odkapových vanách 

-  některé barvy nejsou v originálních obalech 

-  regál není označen 

-  chybí místní řád skladu 

-  jsou zde skladovány také vysoce hořlavé látky 

-  není zajištěno odvětrávání skladu 

 Příruční sklad v garáţi 

Jedná se o sklad náhradních dílů závlahového systému, spojovacího materiálu, nářadí 

a strojů pro provádění údrţby hřiště. Konstrukce skladu je mříţová viz obr. 24. Vstup do 

skladu je přes mříţované dveře z prostoru garáţe. Ve skladu je regál, ve kterém jsou uloţeny 

papírové krabice s náhradními díly závlahového systému, dřevěná skříň, háky na zdi na těch 

 

Obr. 24 Příruční sklad v garáži 
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jsou zavěšeny křovinořezy a další ruční nářadí. Mimo to jsou zde hadice, hasicí přístroje, 

pneumatiky apod. Manipulace se skladovaným materiálem v prostoru skladu se provádí 

ručně.  

Posouzení skladu z hlediska BOZ 

-  ke skladu není vyznačen komunikační prostor 

-  dveře nejdou otevřít bez odsunutí několika strojů viz obr. 24. 

-  hasicí přístroje ve skladu volně stojí a nejsou nijak opatřeny proti pádu 

-  krabice s náhradními díly závlahového systému jsou naskládány tak, ţe hrozí jejich pád 

-  chybí místní řád skladu 

 Příruční sklad na patře 

Zde se skladuje veškerý málo pouţívaný materiál. Na zemi jsou uloţeny hrábě na písek 

v bunkrech, hadice, záchytné koše na trávu od sekacích strojů, různé sloupky, značky, stojany 

apod. Do skladu vede kovový ţebřík z prostoru garáţe. 

Posouzení skladu z hlediska BOZ 

-  kolem hrany vyvýšeného prostoru je zábrana proti pádu 

-  u vstupu do prostoru skladu jsou vrátka, která se otvírají ven, je velmi sloţité a obtíţné 

otvírat je ze ţebříku 

-  ve skladu chybí místní řád skladu 

-  materiál je zde skladován chaoticky 

 Čerpací stanice 

Je prostor který je zastřešen. Střecha je upevněna na zdi budovy údrţby a druhá strana je 

na sloupech. V tomto prostoru se nacházejí dva tankovací stojany viz obr. 25. Jeden je určen 

na benzín, druhý na naftu. V podzemí vedle čerpací stanice jsou uloţeny zásobníky na 

zmíněné pohonné hmoty o objemu 2 000 respektive 2 700 litrů. Číselný kód, který je třeba 

pro tankování znají pouze vedoucí pracovníci provozu údrţba, ti také vedou knihu zásob 

a výdeje pohonných hmot. 

Posouzení čerpací stanice z hlediska BOZ 

-  kolem čerpací stanice není vyznačen nebezpečný prostor 

+  na zdi pod střechou jsou cedule nepovolaným osobám vstup zakázán a zákaz kouření 

+  je zde poţární řád  

-  hadice u stojanů nejsou automaticky navíjeny, ani není v poţárním řádu uvedena povinnost 

jejich správného uloţení, hrozí jejich poškození projíţdějícími stroji viz obr. 
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Obr. 25 Čerpací stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.2  Budova klubovny 

Je to rozlehlá dvoupatrová budova. Před budovou je parkoviště o kapacitě 100 míst 

rozděleným na místa pro členy klubu a ostatní hřáče. O 20 metrů dál se nachází parkoviště 

s kapacitou 125 stání. V budově klubu jsou dvě recepce, šatny pro golfisty se sociálními 

zařízeními, kanceláře administrativních pracovníků, restaurace s venkovní zastřešenou 

terasou. Pracuje zde jiţ dříve zmíněných 11 zaměstnanců plus zaměstnanci restaurace, která je 

pronajímána jiným firmám. Budova je vytápěna elektrickým topením.  

Posouzení venkovního prostoru klubovny z pohledu BOZ 

-  venkovní schodiště není opatřeno zábradlím 

 Recepce 

Je první místnost, kterou kaţdý příchozí uvidí. Slouţí zejména k odbavení hostů. Zde se 

platí poplatky, rezervují si hřiště, půjčují sí klíče od vozíků a šatních skříní. Recepci tvoří pult 

za kterým stojí, případně sedí recepční. Recepční k práci pouţívá PC.  

Posouzení recepce z hlediska BOZ 

-  chybí zde lékárnička 

-  při práci s PC musí recepční zaujímat nepřirozenou polohu – nemá otočnou ţidli a musí se 

otáčet v pase-jedná se o zcela neergonomické řešení. 

 Šatny 

Šatny se nachází v chodbě mezi recepcí a restaurací. Zde se golfisté převlékají. V kaţdé 

šatně je 112 šatních skříněk. Sociální místnost je vybavena pěti umyvadly, jednou toaletou 

a třemi sprchovými kouty. U šatny pro ţeny je na zdi pověšena lékárnička.  

 Kanceláře a přilehlý prostor 

Kanceláře se nachází v druhém, podkrovním, patře budovy. Do druhého patra vede 



29 

dřevěné schodiště. Kanceláře jsou prostorné místnosti, kde převaţuje venkovní osvětlení. 

V tomto poschodí je také společný prostor pro odpočinek. Zde je umístěna lednička, 

dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlná trouba, skříňky s různým nádobím, dřez 

a pracovní plocha.  

Posouzení kanceláří a přilehlého prostoru z hlediska BOZ 

-  kanceláře jsou dobře osvětleny venkovním světlem a stoly s PC jsou postaveny tak, ţe 

zaměstnanci nejsou oslňováni. 

-  k některým elektrickým přístrojům není doklad o provedení revize na elektrickém přístroji 

-  chybí zde lékárnička 

-  první a poslední schod na schodišti není výrazně označen-chybí odlišení  

-  na mezipatře je postaven reklamní banner, který stojí v prostoru únikové cesty. 

 1.4  Shrnutí 

Jak vyplývá ze zjištěného stavu, je na některých hřištích řízení BOZP na slušné úrovni. 

Ovšem Šilheřovická situace je ukázkou, jak ještě do nedávna tato pracoviště “fungovala” 

a ještě jich spoustu v České republice takto “funguje”. Je důleţité si uvědomit zásadní věc. 

Práce prováděné při údrţbě golfového hříště spadají do kategorie 2R aţ 3. Měření provedla 

akreditovaná zkušební laboratoř. Výsledky porovnala s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Návrh do zařazení bylo 

provedeno na základě naměřených hodnot a Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií. V důsledku zjištění rizikovosti práce je aţ 

s podivem, ţe dodrţování BOZP na pracovištích je bráno jako rušivý element pracovní 

činnosti. Myslím si, ţe je potřeba učinit taková opatření nebo taková školení, aby 

zaměstnavatelé pochopili míru ohroţení jejich zdraví, ale hlavně zdraví zaměstnanců. 

Povinnost dolhlíţet nad dodrţováním bezpečnostních předpisů a v tomto případě hlavně 

pouţívání OOPP a dodrţování bezpečnostních přestávek je zaměstnavatelům nařizována 

základním legislativním kamenem BOZP: Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 2  Přehled zásadní platné legislativy BOZP, která souvisí s prací 

na golfových hřištích 

Tato kapitola je věnována předpisům týkajícím se posuzované činnosti. Vypsat seznam 

předpisů by bylo neefektivní. Proto jsem vybral nosné části přímo související s prací při 

údrţbě golfového hřiště. Nejsou zde ovšem zákony, které se týkají nakládání s chemickými 

látkami. Tyto zákony jsem rozebíral ve své bakalářské práci a z hlediska obsáhlosti bylo 

potřeba upravit orientaci pouţitých předpisů hlavně na prvky prevence a ochranu zdraví 

zaměstnanců. S chemickými a jinými nebezpečnými látkami pracují zejména vedoucí 

zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni pro danou činnost.   

 2.1  Vybrané kapitoly ze zák. 262/2006 Sb., zákoník práce týkající se 

BOZP 

Předcházení ohroţení ţivota a zdraví při práci 

- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. 

- není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede 

zaměstnavatel dokumentaci. 

- při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází  zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin 

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

poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejniţší počet nutný pro 

zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, pracovních  
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podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

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

Zaměstnavatel je povinen 

a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichţ náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

c) sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní 

preventivní  péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením 

souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, 

d) nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování 

případnou ztrátu na výdělku, 

f) umoţnit zaměstnanci nahlíţet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

g) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a poţadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiţ  můţe přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, 

a soustavně vyţadovat a kontrolovat jejich dodrţování. 

Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení 

dokumentace o provedeném školení. Vyţaduje-li to povaha rizika a jeho závaţnost, musí být 

školení pravidelně opakováno 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje 

- není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v  oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky,  

- v prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění  nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné 

pracovní prostředky téţ pracovní oděv nebo obuv, 
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- zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky  

- zaměstnavatel je povinen udrţovat osobní ochranné pracovní prostředky v pouţivatelném 

stavu a kontrolovat jejich pouţívání, 

- osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 

nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného 

na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

-zaměstnavatel, u něhoţ 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 odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bez váţných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin 

a okolností vzniku pracovního úrazu.  

-zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní 

dny. 

- zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím. 

- zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

- zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla  na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval 

rizikové faktory, které vyvolávají ohroţení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. 

 2.2  Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

Zaměstnavatel musí podle zákona 309/2006 Sb. zajistit aby,  

- prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry 

a povrch. 

- pracoviště byla osvětlena, pokud moţno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické 

podmínky 

- prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování 

zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení 

- únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále 

volné 

- pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a na pracovištích 
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a v ostatních prostorech kde se vyskytují zaměstnanci v době své pracovní doby jako jsou 

prostory pro osobní hygienu, převlékání apod. byla zajištěna pravidelná údrţba, úklid 

a čištění, 

Nelze-li vyloučit práci jednotvárnou a jednostranně zatěţující organismus musí být 

přerušovány bezpečnostními přestávkami.  

Pracoviště by mělo být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli ohroţeni padajícími nebo 

vymrštěnými předměty, nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích a nevykonávali ruční 

manipulaci s břemeny, která můţe poškodit zdraví, zejména páteř. 

Na pracovišti, kde můţe dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit 

bezpečnostní značky a značení, které poskytuje informace nebo instrukce týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 

Prevence rizik 

- zaměstnavetel můţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 

zaměstnanců a má k tomu potřebné znalosti.  

- zaměstnává-li zaměstnavatel  26 aţ 500 zaměstnanců, můţe zajišťovat úkoly v prevenci 

rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými 

osobami 

- zajistit úkoly v prevenci rizik musí zaměstnavatel jednou nebo více odborně způsobilými 

osobami, zaměstnává-li více neţ 500 zaměstnanců 

 2.3  Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění NV 405/2004 Sb. 

Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek a přípravků musí být po celou 

dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě 

s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo 

přípravku. 

Značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek a přípravků 

nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby. 

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno 

více nebezpečných chemických látek nebo přípravků, musí  být označeny značkou výstrahy, 

pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího 

počtu nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být podle dané situace označeny 

v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. 
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 2.4  Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů technických zařížení, přístrojů 

a nářadí 

Pro splnění poţadavků na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí musí zaměstnavatel zajistit:  

- aby zařízení bylo pouţíváno pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 

s provozní dokumentací. Případně můţe stanovit další poţadavky na bezpečnost místním 

provozním bezpečnostním předpisem 

- bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na 

technologický proces a organizaci práce, umoţňující bezpečné pouţívání zařízení 

- vybavení zařízení zábranou  nebo ochranným zařízením nebo přijmout opatření tam, kde 

existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního 

zařízení nebo pádu břemene 

- bezpečné podmínky v souladu s návodem dodaným výrobcem, při montování 

a demontování zařízení nebo není-li návod výrobce k dispozici, musí stanovit návod sám 

- kontrolu bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu, která je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce nebo je určena místním provozním bezpečnostním předpisem, 

- vybavení stroje nebo zařízení provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou 

dobu provozu stroje nebo zařízení, 

- ochranu zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 

vyvolanými účinky elektřiny 

- neohroţování  zaměstnance  rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení, 

- aby provádění oprav, seřizování, úprav, údrţby a čištění zařízení probíhalo jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií 

- vybavit zařízení a stroje vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohroţením 

ţivota a poškozením zdraví: 

1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 

2. před rizikem poţáru nebo výbuchu s následným poţárem nebo účinků výbušných směsí 

látek vyráběných, uţívaných nebo skladovaných v zařízení, 

3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých 

emisí, 

4. před moţným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí 
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pohybující se části zařízení. 

Pro bezpečný provoz a pouţívání pojízdných zařízení jsou stanoveny další poţadavky, 

kterými jsou: 

- vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, 

které můţe vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení, 

- vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného 

zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo taţených zařízení, 

- zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo 

poškození. 

- zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 

- vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, ţe se pohybuje na 

vodicím zařízení více jednotek, 

- vybavení prostředky pro brţdění a zastavení; vyţaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, 

vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo automatickými systémy 

pro případ, ţe dojde k selhání hlavního brzdového a zastavovacího systému, 

- doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 

- vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníţenou 

viditelností umoţnilo bezpečné pouţívání, 

- zákaz pouţití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech 

a pracovištích zaměstnavatele. 

 2.5  Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní podmínky 

Před uvedením pracoviště do provozu a pouţívání je nutné zajistit:  

- uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními 

vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních 

a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichţ povinnostem patří zajišťovat 

bezpečný provoz, pouţívání, údrţbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 

- stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště 

a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

- umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových 

prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa 

zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud moţno soustředěny 

výrobní a pracovní  prostředky a zařízení s přibliţně stejnými účinky podle druhů a vlastností 
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škodlivin a vlivů na okolí, 

- náleţité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich neţádoucímu (nechtěnému) 

pohybu, 

- opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou pouţívány zdraví škodlivé nebo 

nebezpečné látky a přípravky, stanovené nařízením vlády 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví ve znění pozdějších předpisů 

- zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době. 

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 

- stanovení a dodrţení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údrţby, oprav 

a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků 

a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob pouţívání, poţadavky 

na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních 

a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či 

revizí, po dobu provozu a pouţívání pracoviště a určí osobu, jejíţ povinností je zajistit jejich 

provádění, 

Dveře, vrata a průlezné otvory 

- prostor dveří nebo vrat nutný pro evakuaci osob a přístup k nim musí být trvale volný 

a nesmí být zuţován překáţkami a provedení křídel vrat musí v otevřené poloze umoţnit 

jejich zajištění proti  samovolnému uzavření. Otevřená křídla dveří a vrat vedoucí do 

venkovního prostoru nesmí  ohroţovat provoz na přilehlých komunikacích a v případě 

ohroţení musí být provedena jejich aretace v krajních polohách, 

- průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m aţ 1,6 m nad podlahou náleţitě 

výrazně označeny, 

- posuvné dveře musí být vybaveny bezpečnostním mechanismem, který by zabraňoval jejich 

samovolnému vysunutí z rámu a vypadnutí, 

- sklopné a zdviţné dveře a vrata a otočná vrata musí být vybaveny bezpečnostním 

mechanismem zabraňujícím jejich nechtěnému pohybu. Spodní hrana sklopných a zdviţných 

mechanicky ovládaných vrat musí být označena značkami (například šikmým bezpečnostním 

šrafováním), 

- není-li zajištěn bezpečný průchod osob v bezprostřední blízkosti vrat určených pro provoz 

dopravních prostředků, zaměstnavatel zajistí samostatný vstup pro pěší; tento vstup musí být 

výrazně označen značkou a trvale volně přístupný, 

- zúţené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků musí 
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být opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překáţkami. Značky musí být 

viditelné při otevřených vratech, 

- dveře a vrata s automatickým ovládáním nesmí svým pohybem ohroţovat zaměstnance 

a musí být učiněna taková opatření (například zřízením signalizace na obou stranách 

komunikace), aby nedocházelo ke sráţkám dopravních prostředků. 

Poskytování první pomoci 

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

a musí být označeny značkami 

Venkovní pracoviště 

- venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspořádána tak, 

aby nedocházelo k ohroţení zdrţujících se zaměstnanců a osob a byl zaručen bezpečný pohyb 

dopravních prostředků i chodců. 

- venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k nim musí 

být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo uklouznutí 

zaměstnanců. 

- není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm 

zdrţují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. 

Venkovní pracoviště musí být, pokud je to moţné, uspořádána tak, aby zaměstnanci 

- byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 

- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a prachu, 

a byli chráněni před padajícími předměty, 

- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla být rychle 

poskytnuta pomoc. 

Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

- ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných 

místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně 

skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška 

sypkého materiálu  nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být 

prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například ţebřík, schůdky, pojízdné schody, 

manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěţovány části staveb 

a stavebních konstrukcí  manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná 

nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. 

- rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu 

musí odpovídat poţadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být 
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trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve 

sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby 

se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 

- šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat mařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 

Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí 

být trvale volná a nesmí být zuţována a zastavována překáţkami. Šířka uličky pro průjezd 

manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší neţ největší šířka manipulačních vozíků 

nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu 

nepovoleným osobám. 

- trvale pouţívané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu 

skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na poţadavky na poţární 

ochranu. 

- při ruční manipulaci s břemeny musí být pouţívány takové pracovní postupy, aby se 

předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiraţením 

břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při 

manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naraţením 

nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na 

dopravní prostředek a na uloţené předměty. 

Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv 

- ve skladu, popřípadě na vstupu do něj musí být viditelně umístěn seznam osob oprávněných 

manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu, a místní řád skladu, 

- sklad m být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného 

ohně, 

- sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, 

chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku, 

- k umělému osvětlení skladu smí být pouţito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném 

provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu 

 2.6  Nařízení vlády 168/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 

- dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen "komunikace") 

včetně  schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných ţebříků a nakládacích a vykládacích 
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prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný 

a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohroţení 

zaměstnanců, zdrţujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 

komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro 

pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou pouţívat a musí být široké 

nejméně 1,1 m, 

- spojení nebo kříţení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o různých 

úrovních s výškovým rozdílem větším neţ 0,20 m se spojují šikmými rampami nebo 

schodišti, 

- zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údrţbu vnitřních prostor a pro venkovní 

údrţbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údrţby komunikací stanoví zaměstnavatel 

a uvede ve vnitřním předpisu. 

Účelové komunikace nesmí slouţit jako trvalé pracoviště. 

- všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli 

vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku, 

- komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku 

nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí 

nemohly  propadávat předměty ohroţující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být 

opatřeny ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje vybaveny  

vhodnou  ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo jiná 

rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob. 

- v  jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně neţ tři stupně. Ve stavbách  pro  výrobu  

a skladování musí být první (nástupní) a poslední  (výstupní)  stupeň  v  kaţdém  rameni  

rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel musí být opatřeny 

ochranným zařízením proti pádu osob a kaţdé schodišťové rameno musí být vybaveno 

madlem alespoň po jedné straně. 

- schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby nedocházelo k šíření 

škodlivin  mezi jednotlivými podlaţími staveb. 

- nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen musí být 1,1 m. 

- komunikace pouţívané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být voleny 

v souladu s počtem potenciálních uţivatelů a v závislosti na druhu pracovní činnosti a musí 

být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou. Jsou-li na 

komunikacích   pouţívány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního 

pruhu stanovená v závislosti na šířce pouţívaných dopravních prostředků včetně šířky 
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nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. Nelze-li bezpečný 

prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto místech chůze 

zakázána. 

Pracoviště pro výrobu, opravy a údrţbu dopravních prostředků 

- pracoviště, kde se pracuje na spodcích dopravních prostředků, musí být vybaveno 

bezpečnými  zdvihacími  zařízeními, zvedacími plošinami, rampami nebo pracovními 

jámami, které odpovídají normovým hodnotám a které umoţní zaměstnancům vykonávat 

činnosti ve vhodné pracovní poloze.  

- rampa musí být v případě potřeby vybavena vodícími lištami zabraňujícími bočnímu sjetí 

dopravního prostředku. Na konci neprůjezdné rampy musí být nainstalovány zaráţky. 

 2.7  Vyhláška č. 91/1993 Sb. 

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší neţ 60 stupňů C, musí být s výjimkou 

uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouţí účelům vytápění. 

Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje moţnost popálení. 

Nízkotlaká kotelna 

- nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní 

kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5  bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší 

dovolenou teplotou do 110 st. C, s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 

kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších neţ 100 

kW, popřípadě další provozně  související zařízení (dále  jen "kotelna"). Kotelna se součtem 

jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5  MW musí být zřízena v samostatném objektu 

nebo samostatné části objektu. 

- prostory kotelny a prostory související musejí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou 

umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání 

neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen. Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn 

alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního 

prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována 

funkce hořáků a odvodů spalin. Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle 

s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové. 

- pro kotelny musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat 

předepsané  náleţitosti a být v kotelně trvale k dispozici 

Odborné prohlídky kotelny musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, pokud není 

v provozním řádu stanoveno jinak, odborně způsobilou osobou, která o provedené odborné 
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prohlídce zpracuje zápis. 

Na vstupu do kotelny musí být umístěna značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 2.8  Nařízení vlády 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

- zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v lese a na  pracovištích 

obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti 

pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů 

a moţnost ohroţení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty 

nebo hmyzem. 

- zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními  

postupy a organizací práce podle odstavce 1 seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem 

zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci 

vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro 

dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím 

zaměstnancem. 

- zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo  ručním  

nářadím s ostřím, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, 

charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno 

prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umoţňujících přivolat 

rychlou lékařskou pomoc. 

- zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec 

přerušil práci, pokud nemůţe pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce 

informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Další poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 

Pěstební práce 

Při pěstebních pracích je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy 

tak, aby zaměstnanci 

a) přepravovali ruční nářadí s ostřím pouţívané při pěstebních pracích, s nasazeným 

ochranným krytem na ostří, 

b) při práci s křovinořezem dodrţovali pokyny výrobce uvedené v návodu na pouţívání, 

údrţbu a opravy; nepouţívali křovinořez s odmontovaným ochranným krytem řezného 
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nástroje a nevybavený předepsaným závěsným zařízením, 

c) před začátkem a v průběhu práce kontrovali upevnění řezného nástroje a technický stav, 

d) zastavili chod motoru křovinořezem při přecházení na pracovišti na vzdálenost větší neţ 50 

m, pokud podmínky bezpečné práce nevyţadují zastavení chodu motoru jiţ při menší 

vzdálenosti, 

e) přepravovali křovinořez s demontovaným řezným nástrojem nebo s nasazeným ochranným 

krytem. 

Při práci s křovinořezem se za ohroţený prostor povaţuje kruhová plocha o poloměru 15 m, 

nestanoví-li výrobce křovinořezu jinak. 

Těţba dříví, zpracování vývratů, polovývratů a polomů 

Při kácení stromů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, 

aby zaměstnanci nepracovali 

a) za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodrţet určený směr 

kácení, 

b) při poklesu teploty pod -15 st. C po celou dobu výkonu práce, 

c) za sníţené viditelnosti pod dvojnásobnou výšku káceného stromu, 

d) na svazích, kde současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci tehdy, hrozí-li nebezpečí 

samovolného pohybu dříví, 

e) v ohroţeném prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, 

f) při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu ve vzdálenosti méně neţ 5 metrů 

mezi sebou, 

g) současně na jednom stromu. 

Práce s řetězovou pilou 

Při práci s řetězovou pilou je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní 

postupy tak, aby zaměstnanci 

a) neprováděli práce ze ţebříku a rozřezávané dříví nepřidrţovali rukou nebo nohou, 

b) dodrţovali pokyny výrobce uvedené v návodu na pouţívání, údrţbu a opravy, 

c) před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků 

řetězové  pily; při startování drţeli řetězovou pilu za přední rukojeť a přidrţovali nohou, pilu 

měli poloţenou na pevném podkladu a ověřili si, ţe se řetěz nedotýká ţádného předmětu, 

d) zastavovali chod motoru řetězové pily, pokud přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší 

neţ 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyţadují zastavení chodu motoru jiţ při menší 

vzdálenosti. Při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod 

pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu. 
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Práce ve výškách 

Při práci ve výškách na stojících stromech je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce 

a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci 

a) nepracovali v koruně stojícího stromu, pokud nejsou vybaveni pro práci ve výškách; 

v koruně stojícího stromu smí pracovat pouze jeden zaměstnanec, který musí být jištěn dalším 

zaměstnancem stojícím u paty stromu, 

b) nepracovali při povětrnostní situaci, kdy dochází k nebezpečnému výkyvu korun stromů, 

c) nepracovali při teplotě niţší neţ -10 st. C během pracovní směny. 

Při práci ve výškách na stojících stromech musí být na pracovišti nejméně dva zaměstnanci; 

pro  výstup do korun stromů se pouţívají zejména bezpečnostní přístroj nebo poutací řemeny 

a ocelové stupačky. 

Ruční nářadí se do koruny stromu dopravuje pomocí lana, jeho pouţití zajišťuje k této 

činnosti určený zaměstnanec. 

 2.9  Vyhláška 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

Obrábění dřeva 

- pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti neţádoucímu pohybu při jejich provozu. 

- při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez pouţití 

stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků, 

- piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu nástroje pouze 

vhodnou pomůckou, 

- doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje brzděním rukou, tlakem 

dřeva nebo jiným nevhodným způsobem, 

- dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje vzdálit, 

- na stacionárních strojích trvale pouţívaných v uzavřených prostorách musí být instalováno 

zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu, 

- stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného 

materiálu (zpětný vrh apod.). 

- vodicí pravítko musí být při řezání upnuté. 

- řezné nástroje, u nichţ se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny kromě činné 

části ochranným krytem. 
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Kotoučové pily 

- délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních pil menší, neţ průměr pouţitého 

pilového kotouče, nejvíce však 0,5 m, 

- v místě, kde prochází pilový kotouč, musí být stůl opatřen vyměnitelnou vloţkou 

z vhodného materiálu, který nepoškodí pilový kotouč a jehoţ šířka odpovídá prořezu pilového 

kotouče, 

- podávací kolébka musí být vybavena přidrţovačem řezaného dřeva a zařízením na omezení 

výkyvu, 

- přenosné ruční kotoučové pily musí být opatřeny rozvíracím klínem pro podélné rozřezávání 

materiálu, 

Ruční řetězové pily 

- plynová páka motorových řetězových pil se po uvolnění tlaku ruky musí samočinně vracet 

do nulové polohy a chod pilového řetězu se musí samočinně zastavit po sníţení otáček, 

- spínač proudu u elektrických řetězových pil musí být umístěn tak, aby umoţňoval vypnout 

proud, aniţ by bylo třeba přemísťovat ruce 

Nůţky 

- nůţky musí být opatřeny na místě viditelném ze stanoviště obsluhy štítkem označujícím 

největší dovolenou tloušťku stříhaného materiálu nebo střiţnou sílu, 

Tlakové nádoby 

Tlakové nádoby stabilní 

Nádoby musí být opatřeny 

a) uzavírací a vypouštěcí armaturou, 

b) tlakoměrem, 

c) pojistným zařízením, 

d) odvětrávacím uzávěrem. 

Pojistné ventily (s výjimkou plynotěsných ventilů) musí být takové, aby bylo moţno 

snadno a bezpečně ověřit jejich průchodnost; ventily i výfukové potrubí musí být umístěny 

a upraveny tak, aby při jejich činnosti nemohlo dojít k ohroţení obsluhy nebo jiných osob. 

Výfukové potrubí pojistného ventilu nesmí vytvořit smyčku. 

Nádoby umístěné na volném prostranství musí být zajištěny proti manipulaci 

nepovolanými osobami a povětrnostním vlivům. 

 Elektrická zařízení 

- elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena, 

- elektrická zařízení se smějí pouţívat (provozovat) jen za provozních a pracovních 
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podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena, 

- všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné 

a nesmějí ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny 

proti účinkům zkratových proudů a přetíţení, 

- části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiţ protéká elektrický 

proud, nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů, 

- elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo moţno podle potřeby vypnout, 

- elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části zařízení 

spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti neţádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak 

zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohroţení osob, 

- elektrická zařízení, u kterých se zjistí, ţe ohroţují ţivot nebo zdraví osob, musí být ihned 

odpojena a zajištěna 

Elektrická vedení 

- elektrická vedení musí být uloţena a provedena tak, aby byla přehledná, co nejkratší a aby 

se křiţovala jen v odůvodněných případech, 

- spoje, jimiţ se izolovaná elektrická vedení spojují nebo připojují, nesmějí sniţovat stupeň 

izolace elektrického vedení. V trubkách a podobném úloţném materiálu nesmějí být vodiče 

spojovány 

Pohyblivá a poddajná elektrická vedení 

- pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a pouţívány tak, aby nemohly být 

poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí a vytrţení ze svorek a zabezpečeny proti 

zkroucení ţil,  

- při pouţívání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech 

vidlic, 

- elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemisťování 

odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, ţe jimi lze pohybovat pod napětím 

Ochranná opatření 

Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, 

montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém 

pouţívání zdrojem úrazu, poţáru nebo výbuchu. 

Zejména se musí učinit opatření 

a) proti dotyku nebo přiblíţení k částem s nebezpečným napětím (ţivým částem), 

b) proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neţivých částech 

(například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích), 
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c) proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů, 

d) proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny, 

e) proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku, 

f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení. 

Nářadí a pracovní pomůcky 

Ruční nářadí 

- rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována 

a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění, 

- úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny, 

Mechanické ruční nářadí 

- mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje 

a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě 

nástroje, 

- části slouţící k uchopení a drţení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků 

k nadměrné únavě a deformacím rukou, 

- seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li 

nářadí v klidu, 

- při pouţívání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu, 

stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození, 

- mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen kdyţ je v klidu 

Opěrné, dvojité a závěsné ţebříky 

- ţebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly poţadované zatíţení, 

- ţebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích 

otáčet. 

- dvojité ţebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním. 

 2.10  Nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky   

Další poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při provozování dopravy 

- zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údrţbě dopravních prostředků 

a pracovních činností, při nichţ se pouţívají dopravní prostředky, tak, aby 
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a) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen 

zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost, 

b) byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těţkých nebo 

rozměrných  nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků byl zajištěn 

dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti, a před zahájením prací určen způsob jejich 

dorozumívání, 

c) bylo pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačeno výstraţnými  

tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí 

zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, a za sníţené viditelnosti byla nebezpečná místa 

v terénu opatřena světly, odrazkami nebo odrazovými deskami, 

d) v případě, ţe to vyţadují okolnosti, byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo 

pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami. 

- zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec 

a) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, 

zejména v ochranném pásmu inţenýrských sítí, a nevjíţděl na místa, kde povrch terénu není 

dostatečně pevný, široký a sjízdný, 

b) pouţíval při výstupu na loţnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při 

plachtování ţebřík nebo jiné vhodné zařízení, 

c) zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyţadují-li to 

okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, 

d) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku 

při připojování dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval 

rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu, 

e) pouţíval při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních 

komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstraţné vesty s vysokou viditelností vyhovující 

poţadavkům normových hodnot. 

 2.11  Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice       

- za elektrická zařízení se  pro účely této vyhlášky povaţují zařízení, u nichţ můţe dojít 

k ohroţení  ţivota, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně 

před  účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 

- pracovníci obsluhující elektrická zařízení (dále jen „pracovníci seznámení“)musí být tělesně 

a duševně způsobilí a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou, 
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- pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni 

s předpisy (ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními 

osobami bez elektrotechnické kvalifikace) o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni 

na moţné ohroţení těmito zařízeními.  

- seznámení a upozornění provede zaměstnavatelem pověřený pracovník s kvalifikací 

odpovídající  

charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými. 

- zaměstnavatel je povinnen zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků 

uvedených v  této vyhlášce, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími 

poznatky vědy  

a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

včetně technických norem, souvisejících s jejich činností. 

Pracovníci pro provádění revizí  

Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou 

pracovníci  znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené 

v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na ţádost organizace sloţili zkoušku před 

některým z příslušných orgánů dozoru.  

 2.12  Zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci 

včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví 

z práce a prevenci úrazů.  

Nedílnou součástí léčebně preventivní péče je lékařská posudková činnost, jejímţ 

přední úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tuto činnost vykonávají zpravidla 

ošetřující lékaři podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem zdravotnictví v dohodě 

s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 

Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách 

ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště 

podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají 

preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci 

zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na 

výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. 
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 3  Porovnání stavu pracovišť s platnou legislativou týkající se 

BOZP 

Pracoviště na golfových hřištích jsem osobně procházel a zjišťoval nedostatky v řízení 

BOZP u jednotlivých pracovních pozic, které jsou zásadně v rozporu s platnou legislativou. 

Zhodnocení je rozděleno opět podle hřišť, aby byly rozlišeny nedostatky na jednotlivých 

hřištích a případně mohla být diplomová práce pouţita jako nástroj pro nápravu stanovených 

nedostatků. Na jednotlivých hřištích jsem kontroloval vedenou dokumentaci a pracoviště. 

Součástí kapitoly jsou také uvedeny patřičné části legislativy, které dané prvky BOZP řeší.  

 3.1  Ropice 

 3.1.1  Dokumentace 

- Zdravotní péče 

Není uzavřena smlouva s lékařem. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., § 103, § 224 

- zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 

- zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmíniky, které umožňují 

bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména: d) závodní preventivní péči 

- Stroje a zařízení 

U některých zařízení není zpracován prokazatelný záznam o kontrole. 

Pozn.: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstanvatel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

ko,umentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní 

dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

- Doprava 

Není zpracován interní dokument upravující provozování dopravy – řízení „referentských“ 

vozidel. Zaměstnanci nemají uzavřenou písemnou dohodu o řízení vozidel zaměstnavatele. 

Pozn.: Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců 
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v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem 

pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním 

předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy 

pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací 

s ohledem na zvlášnoti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců 

povětrnostní situaci a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. 

- Dokumentace školení 

Nebylo provedeno školení nových vedoucích zaměstnanců. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 

-zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, 

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jijich dodržování. 

Ţádný zaměstnanec dosud nemá odbornou způsobilost pro provádění svářečských prací. 

Pozn.: Vyhláška č. 87/2000 Sb. 

Svařování se nesmí zahájit, jestliže svážeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou 

odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům. 

 3.1.2  Pracoviště 

- vstupy na některá pracoviště se zvýšeným rizikem nejsou řádně označena 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a začení a zavést signály, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámis s nimi 

zaměstnance. 

- označená průchozí komunikace není volná 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel má povinost udržovat únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim 

včetně přístupových cest stále volné. 

- u stolní kotoučové pily není kryt zabraňující kontakt obsluhy s hnací otáčivou jednotkou 

Pozn.: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Zaměstnavatel musí zajistit vybavení  zařízení  zábranou  nebo ochranným zařízením nebo 

přijmout opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími 

se částmi pracovního zařízení. 
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- stolní kotoučová bruska je nevhodně umístěna – je poloţena na nevyhovujícím stolku a není 

upevněna 

Pozn.: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 

riziku vytvářeném daným zařízením jsou: upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho 

částí vhodným způsobem, je-li to nutné pro bezpečný provoz a používání. 

- některé sudy s oleji ve skladu olejů nejsou umístěny na záchytných nádobách 

Pozn.: EN 14470   

Nádoby obsahující látky ohrožující vodu je nutno skladovat na záchytných vanách.[25] 

- u některých elektrických spotřebičů nebyla provedena pravidelná revize 

Pozn.: ČSN 33 1600 ed. 2 

Termíny provádění revizí elektrických zařízení. 

- stroje jsou v garáţi zaparkovány tak, ţe není volný průchod ke strojům v zadní části garáţe 

Pozn.: NV 378/2001 Sb. 

Pro splnění minimálních požadavků na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí musí zaměstnavatel zajistit: bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání zařízení. 

- u některých regálů v Klubovně chybí označení nosností buňky a počtu buněk ve sloupci 

Pozn.: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu 

buněk ve sloupci. 

- některé prosklené dveře nejsou výrazně označeny 

Pozn.: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m – 1,6 m nad podlahou náležitě 

výrazně označeny. 

 3.2  Šilheřovice 

 3.2.1  Dokumentace 

- Prevence rizik 

Rizika nejsou identifikována. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101  

- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 



52 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

- OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky, ochranné nápoje 

K poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů není 

vedena dokumentace a nijak není stanoveno jejich poskytování. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104  

- zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na 

základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými 

podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též 

ochranné nápoje 

- zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném 

stavu a kontrolovat jejich používání, 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,  

- Zdravotní péče 

Není uzavřena smlouva s lékařem. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103, § 224  

- zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 

- zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmíniky, které umožňují 

bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména: d) závodní preventivní péči 

- Pracovní úrazy 

Kniha úrazů je sice vedena, ale není doloţeno, zda byly uvedené úrazy prošetřeny, zda byla 

stanovena opatření proti opětovnému úrazu a provedeno zaslání Záznamu o úrazu. Kopie 

záznamů o úrazech nejsou k dispozici.  

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 105 

- 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 odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin 

a okolností vzniku pracovního úrazu. 

- zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní 

dny. 

- zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 
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následkem došlo 

a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo 

b) k úmrtí zaměstnance. 

- Revize 

Nejsou prováděny předepsané revize a kontroly zařízení. Těmito zařízeními jsou: 

- pevné elektrické rozvody a hromosvody 

- elektrické prodluţovací šňůry, elektrické spotřebiče a elektrické nářadí 

- tlakové nádoby 

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN EN 60 204 – 1, 

ČSN 33 1500, ČSN 69 0012 

- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Na tento výňatek ze zákona navazují zmíněné normy stanovující rozsah a termíny kontrol 

a revizí. 

- Stroje a zařízení 

Na pracovišti chybí návody k pouţití k některých strojům a není zde dokumentace 

k bezpečnému provozu zařízení stanovená zaměstnavatelem. Chybí dokumentace 

o pravidelných kontrolách  strojů, regálů, ţebříků, ručního nářadí a dalších zařízení.   

Pozn.: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, sstanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 

bezpečnostním předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná 

kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním 

provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zbláštní právní předpis, popřípadě 

průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 

Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zařízení. 

- Doprava 

Není písemně doloţena organizace dopravy na pracovišti zaměstnavatele.  

Pozn.: Nařízení vlády 168/2002 Sb. 

- zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování  dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků 

a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky 
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- Skladování 

Nejsou zpracovány dokumenty pro stanovení bezpečné práce při skladování a nakládání se 

skladovaným materiálem. 

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101, ČSN 26 9030 

V uvedené normě je zpracováno skladování a zásady bezpečné manipulace 

- Dokumentace školení 

Doklady o pravidelném školení BOZP ukazují nedostatky v náplni školení.  

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103 

- zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiž  může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, 

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 

 3.2.2  Pracoviště 

- vstupy na některá pracoviště se zvýšeným rizikem nejsou řádně označena 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb., § 6, Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

- Na pracovišti, kde může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit 

bezpečnostní značky a značení, které poskytuje informace nebo instrukce týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.  

-  kolem stolní brusky není vyznačen nebezpečný prostor 

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., § 102 

- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům 

- v garáţích nejsou vyznačeny komunikační prostory 

Pozn.: Nařízení vlády 101/2005 Sb. 

- dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen "komunikace") 

včetně  schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích 

prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný 

a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení 

zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 

komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro 

pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat a musí být široké 
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nejméně 1,1 m 

- jeden ze dvou otvorů pasivního odvětrávání je čásečně nefunkční z důvodu zaparkování 

stroje před tímto otvorem 

Pozn.: ČSN 73 6058 

Tato norma uvádí dimenzování velikostí větracích otvorů u hromadných garáží a je zde 

uvedena nutnost udržování otvorů odkrytých.  

- na pracovišti není lékárnička 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první 

pomoci. 

 3.3  Čeladná 

 3.3.1  Dokumentace 

- Zdravotní péče 

U některých zaměstnanců chybí doklady o absolvování periodických lékařských prohlídek. 

Pozn.: Zákon č. 262/2006 Sb.  

- zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 

- zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmíniky, které umožňují 

bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména: d) závodní preventivní péči 

- Revize 

Některá elektrická zařízení neprošla revizí. 

Pozn.: ČSN 33 1600 ed.2  

Termíny provádění revizí elektrických zařízení. 

- Stroje a zařízení 

U některých zařízení není zpracován prokazatelný záznam o kontrole a není návod k pouţití 

ani místní provozní bezpečnostní předpis. 

Pozn.: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstanvatel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 
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ko,umentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní 

dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

Není písemně doloţena organizace dopravy na pracovišti zaměstnavatele.  

Pozn.: Nařízení vlády 168/2002 Sb. 

- zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování  dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků 

a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky 

- Skladování 

Jsou zpracovány místní řády skladů, ale nejsou vyvěšeny na potřebných místech. 

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101, ČSN 26 9030 

V uvedené normě je zpracováno skladování a zásady bezpečné manipulace. 

- Dokumentace školení 

Doklady o pravidelném školení BOZP ukazují nedostatky v náplni školení.  

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103 

- zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiž  může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, 

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 

 3.3.2  Pracoviště 

- vstupy na některá pracoviště se zvýšeným rizikem nejsou řádně označena 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a začení a zavést signály, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámis s nimi 

zaměstnance. 

- na některých strojích jsou poškozeny výstraţné symboly a symboly pro bezpečnou 

manipulaci a obsluhu 

Pozn.: Nařízení vlády 378/2006 Sb. 

Pro splnění požadavků na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

musí zaměstnavatel zajistit: aby zařízení bylo používáno pouze k účelům a za podmínek, pro 

které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. 

- kolem stolní kotoučové brusky není vyznačen nebezpečný prostor 

Pozn.: Zák. č. 262/2006 Sb., § 102 
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- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům 

- na některých pracovištích (skladech) nejsou vyznačeny komunikační prostory 

Pozn.: Nařízení vlády 101/2005 Sb. 

- dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen "komunikace") 

včetně  schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích 

prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný 

a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení 

zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 

komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. 

- regály nejsou označeny nosností buňky a počtem buněk ve sloupci 

Pozn.: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu 

buněk ve sloupci. 

- v garáţi není zavedeno odvětrávání 

Pozn.: ČSN 73 6058 

Tato norma uvádí dimenzování velikostí větracích otvorů u hromadných garáží a je zde 

uvedena nutnost udržování otvorů odkrytých.  

- na pracovišti dílna není lékárnička 

Pozn.: Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první 

pomoci. 
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 4  Návrhy na zlepšení současného stavu BOZP na jednotlivých 

pracovištích 

V následující kapitole uvádím návrhy na zlepšení současného stavu BOZP na 

pracovištích včetně vedené dokumentace v jednotlivých golfových areálech. Kaţdé hřiště 

představuje samostatný celek. Proto se mohou některé návrhy opakovat. Přesto si myslím, ţe 

je důleţité, aby byly pokyny odděleny. Je zapotřebí stanovit zlepšení u jednotlivých hřišť bez 

ohledu na to, zda se jedná o stejný nedostatek na všech hřištích. Jedině tak můţe být tato 

diplomová práce pouţita při zlepšování stavu BOZP na golfových hřištích.  

 4.1  Ropice 

 4.1.1  Oblast dokumentace BOZP 

- Uzavřít smlouvu s lékařem, který bude provádět preventivní zdravotní péči zaměstnanců. 

- Provádět kontroly na všech strojích a o všech provádět záznam 

- Zpracovat dokument upravující provozování dopravy – řízení „referentských“ vozidel 

- Zajistit, aby zaměstnanci konali práce pro, které mají odpovídající kvalifikaci 

 4.1.2  Pracoviště 

- všechna pracoviště se zvýšeným rizikem označit cedulí zákaz vstupu nepovolaným osobám 

- všechna vrata, která v otevřené poloze mohou způsobit úraz vybavit prostředky pro aretaci 

v otevřené poloze 

- vyznačit nebezpečné prostory např. ţlutými pruhy 

- obnovit pruhy označující komunikační prostory  

- stanovit systém parkování a ukládání strojů 

- důsledně dodrţovat zákaz parkování nebo ukládání strojů nebo jejich součástí do 

komunikačních prostorů 

- na strojích kde chybí výstraţné symboly a pokyny pro bezpečnou manipulaci doplnit podle 

návodu k pouţití nebo podle bezpečného pracovního postupu navrţeného zaměstnavatelem 

- označit patřičným způsobem regály - NV č. 101/2005 Sb. 

- závěsné prvky udrţovat v dobrém stavu (např. drţák na ţebřík) 

- osvětlení udrţovat v dobrém stavu (např. jedna zářivka chybí) 

- dodrţovat pořádek na pracovišti 

- pravidelně vyměňovat materiály lékárničky, které mají prošlou expirační dobu 

- vybavit motorovou pilu a kotoučovou pilu kryty 

- stroje které se nepouţívají uloţit tak, aby neohroţovalo zaměstnance 

- oleje ukládat v originálních obalech na záchytné vany 
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- označit vypínač aktivního odvětrávacího systému 

- dodrţovat pravidla stohování podle ČSN 26 9030 

 4.2  Šilheřovice 

 4.2.1  Oblast dokumentace BOZP 

- Zavést systém identifikace a vyhodnocování rizik  

- Pověřit odborně způsobilou osobu řešením níţe popsaných návrhů na zlepšení dokumentace 

BOZP a pokynů pro zlepšení stavu pracoviště také podle níţe uvedených návrhů. 

- Vypracovat dokumentaci o poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. 

- Uzavřít smlouvu s lékařem, který bude provádět preventivní zdravotní péči zaměstnanců. 

- Zpracovat evidenci úrazů podle Nařízení vlády 201/2010 Sb. 

- Zajistit pravidelné revize elektropřístrojů a tlakových nádob 

- Doplnit ke všem strojům návody k pouţití nebo bezpečný postup navrţený 

zaměstnavatelem.  

- Zavést pravidelnou kontrolu strojů, regálů, ţebříků, ručního nářadí a dalších zařízení. 

- Vypracovat systém dopravy na pracovišti  

- Zpracovat místní řády skladů, kde budou uvedeny náleţitosti podle ČSN 26 9030 

- Zajistit pravidelné prohlídky kouřovodů odborně způsobilou osobou 

- Školení BOZP rozšířit o poskytování informací zaměstnancům o všech rizicích, která můţou 

nastat na jejich pracovišti, seznámit je s kategorií do které byla jejich práce zařazena 

a informovat je o otázkách bezpečnosti práce, které jsou v kombinaci s jejich pracovní pozicí 

řešeny 

 4.2.2  Pracoviště 

- všechna vrata, která v otevřené poloze mohou způsobit úraz vybavit prostředky pro aretaci 

v otevřené poloze 

- všechna pracoviště se zvýšeným rizikem nebo zvýšeným poţárním nebezpečím označit 

cedulemi zákaz vstupu nepovolaným osobám respektive zákaz manipulace s ohněm 

- v garáţi stanovit systém parkování vozidel, ukládání strojů a ručního nářadí (lopaty, rýče, 

hrábě...) 

- vyznačit komunikační prostory, nebezpečné prostory kolem stabilních zařízení, která můţou 

způsobit zranění druhých osob a stanovit bezpečný postup práce s tímto typem zařízení 

- označit patřičným způsobem regály - NV č. 101/2005 Sb. 

- na strojích kde chybí výstraţné symboly a pokyny pro bezpečnou manipulaci doplnit podle 
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návodu k pouţití nebo podle bezpečného pracovního postupu navrţeného zaměstnavatelem 

- oleje skladovat v originálních obalech na záchytných vanách  

- zavěšené předměty zajistit proti spadnutí (např. nástavba na multifunkční vozík) 

- ve skladu pohonných hmot oddělit jímku pro zachytávání benzínu od jímky pro naftu 

a změnit technologii měření hladiny pohonných hmot 

- ve venkovním prostředí, kde dochází k častému pohybu osob zajistit bezpečné podmínky 

pro pohyb (např. přemístit noţové brány na bezpečnější místo) 

- s prázdnými obaly od olejů, barev a nebezpečných látek pro ţivotní prostředí zacházet stejně 

jako s plnými 

- zavést osvětlení ve všech místnostech kde dochází k manipulaci s materiálem 

- zajistit deratizační prostředky 

- zajistit nebezpečné prvky ve venkovních prostorách proti zranění návštěvníku golfového 

areálu 

- zajistit vybavení pracoviště lékárničkami udrţovat vybavení lékárniček v pouţitelném stavu 

 4.3  Čeladná 

 4.3.1  Oblast dokumentace BOZP 

- Zpracovat posouzení rizik při práci na soustruhu v dílně  

- Provádět revize na všech eletrických zařízeních a provádět o revizi zápis. 

- Provádět kontroly na všech strojích a o všech provádět záznam 

- Vypracovat systém dopravy na pracovišti  

- Místní řády skladů vyvěsit d ojednotlivých skladů 

- Školení BOZP rozšířit o poskytování informací zaměstnancům o všech rizicích, která můţou 

nastat na jejich pracovišti, seznámit je s kategorií do které byla jejich práce zařazena 

a informovat je o otázkách bezpečnosti práce, které jsou v kombinaci s jejich pracovní pozicí 

řešeny 

 4.3.2  Pracoviště 

- všechna pracoviště se zvýšeným rizikem označit cedulí zákaz vstupu nepovolaným osobám 

- vyznačit nebezpečné prostory (např. čerpací stanice) 

- posouvací vrata vybavit madly 

- traverzy na nízkém stropu označit černoţlutými pruhy viz. 11/2002 Sb. ve znění                 

NV 405/2004 Sb. 

- v garáţi stanovit systém parkování vozidel, ukládání strojů 

- všechna vrata vybavit prostředky pro aretaci v otevřené poloze 
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- vybavit garáţ prostředky pro odvětrávání spalin spalovacích motorů viz. ČSN 73 6058 

- na strojích kde chybí výstraţné symboly a pokyny pro bezpečnou manipulaci doplnit podle 

návodu k pouţití nebo podle bezpečného pracovního postupu navrţeného zaměstnavatelem 

- tlakovou láhev se stlačenými plyny neukládat k topení 

- stanovit systém ukládání materiálu (např. pneumatik) 

- zajistit vybavení pracoviště lékárničkami udrţovat vybavení lékárniček v pouţitelném stavu 

- označit patřičným způsobem regály - NV č. 101/2005 Sb. 

- vybavit pracoviště druhým odsávačem pilin ze stroje pro broušení vřetene 

- elektrické kabely uloţit tak, aby nehrozilo jejich poškození 

- oleje skladovat v originálních obalech na záchytných vanách  

- hasicí přístroje upevnit do drţáků 

- při skladování dodrţovat zásady bezpečného skladování podle normy ČSN 26 9030 

- schodiště skládající se ze tří a více schodů, tedy schodišťová ramena vybavit zábradlím 

- ergonomicky upravit pracoviště recepční (např. otočnou ţidlí) 

- důsledně dodrţovat, aby byly únikové cesty volné bez překáţek 

 4.4  Shrnutí poznatků, zjištěných při bezpečnostní kontrole 

Jak je patrno z této kapitoly, při činnosti-bezpečný provoz golfových hřišť je stále co 

zlepšovat. Jak jsem uvedl na začátku, některé nedostatky se opakují na všech třech hřištích. 

To je, dle mého mínění, důsledek lidského faktoru opomíjení prevence. Situaci v golfovém 

klubu Šilheřovice bych nazval katastrofální a je třeba ji neprodleně začít řešit. Na zbylých 

dvou hřištích je vidět snaha o dodrţování alespoň základních legislativních poţadavků, ale 

i přesto jsou zde značné nedostatky. Hlavně při skladování a organizaci ukládání strojů.  

Do návrhů na zlepšení jsem nezahrnul, jak se vypořádat s nečekanými návštěvníky na 

golfovém hřišti v Šilheřovicích. Tento problém je třeba řešit především s oddělením pro 

místní rozvoj a místní organizací Českého svazu turistů, protoţe vedou-li přes hřiště turistické 

stezky, je těţké zabránit zde vstupu nepovolaných osob. Je třeba zvolit taková organizační 

a technická opatření, aby nebyli ohroţeni turisté, ale na druhou stranu nesmí být omezen ani 

návštěvník golfového klubu, který má hřiště v pronájmu.  
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 5  Závěr 

Cílem dilpomové práce bylo vyhodnotit současný stav BOZP a stanovit návrhy na 

zlepšení úrovně bezpečnosti práce. K vypracování vedla dlouhá cesta zjišťování informací pro 

co nejpřesnější popis daných pracovišť.  Shromaţďování podkladů pro práci bylo usnadněno 

ochotou a vstřícným přístupem zaměstnanců na jednotlivých hřištích. Jak jsem uvedl, vybral 

jsem si náhodně 3 golfové areály, které, dle mého, tvoří reprezentativní vzorek golfových 

areálů v České republice.  

První část diplomové práce je věnována posouzení stávajícího stavu golfových areálů, 

jejíţ hlavní součástí je popis pracovišť jako takových. Pro zhodnocení a následné navrţení 

opatření pro zlepšení je potřeba pracoviště poznat a seznámit se se všemi činnostmi na 

pracovišti, které jsou zde vykonávány a kým jsou prováděny. Následuje legislativní rámec, 

kterým vymezuji hranice a především hlavní parametry pro návrhy na zlepšení řízení BOZP 

na golfových hřištích.  

Následuje připomenutí zásadní platné legislativy a v další kapitole je legislativa 

porovnána se skutečným stavem. Závěr patří návrhům na zlepšení stávajícího stavu.  

Na úplný závěr je třeba poznamenat, ţe práce na golfovém hřišti je sezónní záleţitost. 

Při provozu dochází k častému obměňování zaměstnanců. Pracují zde i sezónní brigádníci 

a proto kladu největší důraz na důslednou kontrolu prováděných školení, zejména seznámení 

s návody na obsluhu strojů a strojních zařízení, spojených s řádnou údrţbou golfových hřišť 

tak, aby byly vytvořeny optimální poţadavky na úroveň zaškolení zaměstnanců. 

Mám za to, ţe nastíněním bezpečnostních závad, které jsem zjistil během zpracování 

práce přispěji výrazně ke zlepšení stavu bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích 

a důsledným dodrţováním daných předpisů se podaří eliminovat rizika, vedoucí ke vzniku 

pracovních i mimopracovních úrazů.  

Nakonec chci podotknout, ţe jsem byl překvapen, jak zásadně se mohou lišit jednotlivá 

hřiště a to je zcela určitě dáno osobním přístupem vedoucích zaměstnanců k dodrţování 

předpisů BOZP. Nezbývá mi neţ konstatovat, ţe nejlepší a nejkvalitnější přístup k otázkám 

BOZP je na pracovišti hřiště v Ropici a v Čeladné. Naopak téměř neudrţitelná situace 

z pohledu BOZP je na hřišti v Šilheřovicích.  

Jelikoţ jsem členem Českého svazu greenkeeperů budu zkušenosti, nabyté při 

zpracování diplomové práce dále rozvíjet a aplikovat na celorepublikové úrovni.  
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Příloh č. 1 

Osnova školení BOZP (Ropice GC) 
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Příloha č. 2 

Provozní řád elektrických vozíků (Ropice GC) 

 

Provozní řád elektrických vozíků 

Elektrické vozíky mohou řídit pouze hráči starší 18-ti let, kteří před řízením nepoţili 

alkoholické nápoje a jiné psychotropní látky a jsou majiteli řidičského oprávnění pro 

motorová vozidla (sk. B). 

 

Jezděte prosím dle následujících pokynů: 

1. Zákaz jízdy po odpalištích. 

2. Zákaz jízdy po greenech.  

3. Vyuţívejte fairwaye.  

4. V případě mokrého trávníku, prosím odevzdejte vozík na recepci (jako v případě bouře, 

silného deště, jinovatky…). 

5. Na jamce č. 1 a 6 dbejte nejvyšší moţné opatrnosti. 

6. Zastavte vozík nejméně 15 m od greenu. 

7. Tento vozík slouţí max. pro 2 osoby. 

8. Po ukončení hry vraťte klíče na recepci a vozík postavte před vstup do klubovny. 

 

Úmyslný výjezd golf. vozíků mimo vyznačenou trasu (trasou se rozumí chodníky pro pohyb 

golf. vozíky) tj. odpališti, greeny bude trestáno okamţitým ukončením hry nebo pokutou ve 

výši 2000,-Kč. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Pouţití vozíku je na vlastní nebezpečí.  

Nedodrţení těchto pokynů 1 – 8, viz. Tresty za porušení. 

Při porušení pokynů 1 – 8 je hráč odpovědný za škody způsobené sobě, akciové společnosti 

nebo třetím osobám. 

 

TRESTY ZA PORUŠENÍ: 

1. Ústní napomenutí. 

2. Okamţité ukončení hry na hřišti bez vrácení náhrady fee a pokuta ve výši 2000,-Kč. 

3. Vyvěšení jména hráče na vývěsce v Ropici. 

4. Udělení zákazu vstupu na hřiště po dobu 14 dnů. 

5. Udělení zákazu vstupu na hřiště po dobu 2 měsíců 
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Příloh č. 3 

Ukázka bezpečného pracovního postupu se strojem pro údržbu trávníku 

 Bezpečný racovní postup se strojem Fairway 250 

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

je dostatečné mnoţství 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 zabrţděná parkovací brzda 

2 – Nastartujte motor a pamatujte na to, ţe 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 

3 – Jízda dopředu – pomalu sešlapávejte horní část pojezdového pedálu, aţ docílíte 

poţadované rychlosti jízdy 

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

poţadované 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-vţdy 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, ţe stlačíte spodní polovinu spínače sekacích jednotek 

a současně zapnete noţní spínač na podlaze 

3 – Odbrzděte parkovací brzdu a rozjeďte se dopředu 

o Poznámka: - Vţdy dejte páčku akcelerátoru do polohy na plný plyn i kdyţ je tráva  

 hustá. Pokud se motor zastavuje, sniţte rychlost jízdy uvolněním  

 pojezdového pedálu. 
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 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. 

 


