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ANOTACE 

ADÁMKOVÁ, V. Zpracování bezpečnostních pokynů pro posuzování zájmových 

aktivit mládeže. Ostrava: VŠB-TU, 2011. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Petr Helán 

 

Klíčová slova: zájmové činnosti, posouzení vybavení, vyhodnocení rizik, bezpečnostní 

pokyny. 

 

V bakalářské práci je uvedena platná legislativa na úseku mimoškolních aktivit dětí 

a mládeţe a další bezpečnostní poţadavky na tělovýchovné objekty, sklady a skladování 

a zobrazovací jednotky. V praktické části je posouzeno stávající vybavení DDM Krasohled. 

Jsou zhodnocena rizika a stanovena nápravná opatření pro jednotlivé zájmové činnosti 

a zpracovány bezpečnostní pokyny. 

  

 

ANNOTATION  

 ADÁMKOVÁ, V. Elaboration of Safety Instructions for the Assessment of Interest 

Activities of Youth. Ostrava: VŠB-TU, 2011. Bachelor thesis, head: Ing. Petr Helán 

 

 Keywords: interest activities, equipment check, assessment of risks, safety 

instructions. 

 

In bachelor thesis is listed the valid legislative on sector of out-of school activities 

of children and youth and other safety requirements for physical training objects, stores, 

storage and display equipment. In practical part is qualified the current equipment of Home 

for Children and Youth Krasohled. The risks are evaluated and corrective precautions are 

settled for each special-interest activity and the safety directions are wrote up. 
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1 Úvod 

Děti, hlavně předškolního věku, ještě nemají dostatečně vyvinutý pud sebezáchovy 

a nedokáţí správně odhadnout riziko, které jim můţe hrozit i při zdánlivě bezpečné hře. Proto 

je důleţité zaměřit se na tyto činnosti, správně vyhodnotit rizika a předcházet tak lehkým 

i těţkým úrazům. 

 

Cílem mé práce je posoudit stávající vybavení v Domu dětí a mládeţe Krasohled, 

zhodnotit rizika hrozící při jednotlivých činnostech, navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení 

současného stavu a vypracovat bezpečnostní pokyny pro krouţky. 

 

Pro svou práci jsem si vybrala pět konkrétních zájmových aktivit, u kterých hrozí 

největší nebezpečí úrazu. K nejvíce úrazům dochází samozřejmě v tělocvičnách při různých 

sportovních aktivitách. Na druhém místě je herna, ve které se nachází velká trampolína a další 

atrakce. Dále jsem se zabývala keramickou dílnou, počítačovou učebnou a výtvarným 

ateliérem. 
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2 Představení Domu dětí a mládeţe Krasohled 

 

Dům dětí a mládeţe Krasohled se nachází v Zábřehu na Moravě v budově bývalé 

základní školy (obrázek č. 1). Jednotlivé krouţky probíhají v patnácti místnostech, z toho 

v jedenácti učebnách, třech tělocvičnách a jedné herně. V letošním roce zde probíhá 68 

zájmových krouţků, které jsou zaměřené na sport, tanec, dramatickou výchovu, cizí jazyky, 

keramiku a výtvarnou výchovu, ekologickou výchovu, turistiku a horolezectví. V současné 

době do DDM dochází 645 dětí, na plný úvazek je zde zaměstnáno 10 lidí a dále zde vyučuje 

38 externistů. V rámci doplňkové činnosti nabízí zapůjčení trampolíny a malého a velkého 

skákacího hradu, sportovního vybavení pro volný čas, pronájem prostor a organizaci 

sportovních a kulturních akcí. V létě pořádá pro děti všech věkových kategorií příměstské 

i pobytové tábory. DDM také v průběhu celého roku organizuje několik velkých akcí. Jedny 

z největších jsou Bambiriáda, Den Země a dětský folklórní festival „Na renko“, kterého se 

účastní i soubory ze zahraničí. Všechny tyto akce jsou pořádány ve Wolkerových sadech, 

coţ je velký udrţovaný park v klidné části města v blízkosti DDM. 

 

 

Obrázek č. 1: Dům dětí a mládeţe Krasohled 
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3 Platná legislativa na úseku mimoškolních aktivit dětí 

a mládeţe 

3.1 Zákony 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon) 

Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Stanovuje podmínky, za nichţ se vzdělávání 

a výchova uskutečňuje. Vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu 

ve školství. 

  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 V zákoníku práce jsou stanoveny, jak povinnosti zaměstnavatele, tak práva 

a povinnosti zaměstnanců. Mimo jiné z něj vychází povinnost ředitele stanovit dohled 

nad ţáky a také zajistit dodrţování zákazu kouření na pracovištích. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci odpovídali bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní 

prostředí a pracoviště. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Stanovuje hygienické poţadavky na prostory a provoz školských zařízení. Dále ukládá 

povinnost uţivateli stavby, ve které se nachází školské zařízení zajistit, aby vnitřní prostředí 

odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů. 
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3.2 Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Toto nařízení upravuje způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví 

zaměstnance, řeší bliţší hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, a určuje 

bliţší poţadavky na práci se zobrazovacími jednotkami. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

V tomto nařízení jsou stanoveny minimální poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání zařízení v závislosti na příslušném riziku. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení 

před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce, kterou musí 

být zařízení vybaveno. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců 

v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostní předpisem. 

3.3 Vyhlášky 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů 

Vyhláška stanovuje vedení knihy úrazů, ve které se evidují všechny úrazy dětí, 

ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději 

do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Dále řeší 

povinnost školského zařízení vyhotovit a zaslat záznam o úrazu a hlášení úrazů.  

 

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na hračky a výrobky pro 

děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů 

V této vyhlášce jsou stanoveny hygienické poţadavky na hračky, které jsou určeny 

k tomu, aby je děti vkládaly do úst a na ostatní výrobky pro děti ve věku do 3 let. Výrobky 

pro děti musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek pouţívání 

byly zdravotně nezávadné, popřípadě nemohly způsobit ţádné tělesné poškozená při spolknutí 

a nedocházelo k přenosu jejich sloţek na kůţi nebo sliznici v mnoţství, které by mohlo 

poškodit zdraví dětí. 
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Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích a její novelizace 

vyhláška č. 343/2009 Sb.  

Tato vyhláška stanovuje hygienické poţadavky na prostorové podmínky, vybavení, 

provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid školských 

zařízení. Zařízení pro vzdělávání a výchovu dětí musí být vybaveny nábytkem, který 

zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro 

vzdělávání a výchovu dětí, určených k jejich dlouhodobému pobytu, musí být vyhovující 

denní osvětlení, odpovídající normovým hodnotám. Místa dětí v lavicích musí být v učebnách 

orientována tak, aby děti nebyli v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani si 

nestínily místo zrakového úkolu. 

 

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol 

a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Tato vyhláška řeší dohled nad dětmi k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Dohled můţe kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiný zletilý zaměstnanec 

školského zařízení, jestliţe byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se 

provede záznam. 

 

3.4 Normy 

 ČSN EN 913 (94 0303) Gymnastické nářadí - Všeobecné bezpečnostní poţadavky 

a metody zkoušení 

 Tato norma stanovuje základní bezpečnostní poţadavky a zkušební metody veškerých 

tělocvičných nářadí, která jsou určena pro pouţívání pod dohledem. 
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4 Další bezpečnostní poţadavky 

4.1 Tělovýchovné objekty, tělocvičné nářadí 

Pouţívané tělovýchovné objekty musí být udrţovány v nezávadném stavu 

odpovídajícím směrnicím a normám (tělocvičny, osvětlení, vytápění, kvalita nářadí a náčiní 

aj.), nejméně jedenkrát ročně se provádí všeobecná prohlídka všech druhů nářadí a náčiní. 

Jedenkrát za 3 roky se pak provádí odborná technická kontrola všech druhů nářadí a zařízení. 

O těchto prohlídkách je veden protokol, který se ukládá po dobu minimálně tří let.  

 

Před kaţdým cvičením musí vedoucí krouţku prohlédnout nářadí, zda není poškozeno 

tak, aby ohroţovalo bezpečnost cvičení zjevnou závadou. Při zjištění závady musí nářadí 

vyřadit ze cvičení a závadu neprodleně oznámit ředitelce DDM.  

 

Výška nářadí i vzdálenost jednotlivých částí musí být úměrná fyzickým moţnostem 

cvičících. Výška nářadí pro děti předškolního věku nemá převyšovat 150 aţ 200 cm, pro děti 

školního věku 250 aţ 300 cm. Vzdálenost příček nářadí pro děti předškolního věku má být asi 

25 cm, pro děti školního věku 30 cm i větší. 

 

Při rozmisťování nářadí je třeba zachovat u kaţdého nářadí dostatečný volný prostor 

na všechny strany, aby při seskoku nebo pádu z nářadí cvičenec nenarazil na jiné nářadí 

nebo zařízení a nezranil se o ně. Za dostatečný volný prostor se povaţuje vzdálenost 2m, 

u vyššího nářadí 2,5m. Povrch kam můţe cvičící dopadnout při pádu nebo seskoku z nářadí 

má být měkký a bez nerovností. 

 

Veškeré tělocvičné nářadí musí být označeno číslem příslušné EN a údajem o výrobci 

nebo dodavateli. [1, 2, 3] 

 

4.2 Zařízení herny 

Zařízení je nutno instalovat bezpečným způsobem a podle návodu výrobce. Zařízení 

a jeho komponenty musí být kontrolovány a udrţovány podle návodu výrobce nejméně 

v intervalech stanovených výrobcem. Jestliţe byly v průběhu kontroly objeveny závaţné 
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závady ohroţující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to moţné, je třeba 

zařízení zajistit proti pouţití. [1, 2, 3] 

4.3 Sklady a skladování 

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

místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Kaţdý regál musí 

být před uvedením do provozu překontrolován a trvale označen štítkem s udáním nosné 

hmotnosti regálové buňky a počtem buněk v regálovém sloupci. Ukládaný materiál musí být 

stohován tak, aby se při manipulaci nemohl sesunout. 

 

K regálům musí být zajištěn bezpečný přístup a nic nesmí bránit ukládání a odebírání 

materiálu. Dále je třeba zajistit, aby ruční obsluha regálů  !byla prováděna do maximální 

výšky 1800 mm. Na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat s výjimkou jejich 

montáţe a údrţby. [1, 2, 3] 

4.4 Zobrazovací jednotky 

Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami musí být 

v souladu s normovými hodnotami a poţadavky. Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí 

být umístěna tak, aby ţáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto 

otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít takové 

rozloţení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo 

ke ztíţení zrakového úkolu.  

 

Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky musí být nejméně 0,5 m od horního okraje 

zobrazovací jednotky. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování 

dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna 

pro všechny uţivatele moţnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb 

a regulace denního osvětlení. [12] 
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5 Posouzení stávajícího vybavení 

5.1 Tělocvičny 

5.1.1 Popis 

V areálu se nacházejí celkem tři tělocvičny. V největší (obrázek č. 2) probíhají 

sportovní krouţky např.: florbal, volejbal nebo gymnastika. Tělocvična je vybavena klasickou 

parketovou podlahou a gymnastickým náčiním. Jsou zde kruhy, lavečky, basketbalové koše 

a nedávno byly instalovány nové ţebřiny. V tělocvičně lze také natáhnout síť na volejbal nebo 

nohejbal. Součástí tělocvičny je i nářaďovna, ve které se nacházejí branky na florbal a další 

nářadí. Tělocvična má zvláštní zděnou šatnu, kde se děti před začátkem krouţku převlékají 

do příslušného úboru.  

 

 

Obrázek č. 2: Velká tělocvična 

 

V suterénu se nachází taneční sál se zrcadlovou stěnou (obrázek č. 3), kde probíhají 

hodiny jak společenského, tak i moderního tance. Nejmenší tělocvična (obrázek č. 4)je určena 

pro cvičení aerobicu a karate. Pro tyto účely jsou zde na podlaze nově poloţeny speciální 

Tatami puzzle, které se vyznačují vysokou trvanlivostí a přiměřenou tvrdostí.  
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Obrázek č. 3: Taneční sál 

 

 

Obrázek č. 4: Malá tělocvična 
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5.1.2 Zhodnocení současného stavu BOZP 

 Nářadí a ostatní zařízení velké tělocvičny je pravidelně kontrolováno a odpovídá 

příslušným směrnicím a normám. Topná tělesa umístěná na bočních stranách tělocvičny jsou 

zajištěna dřevěným obloţením proti úrazu. Svítidla jsou vybavena ochrannými kryty 

a před okny jsou nataţeny bezpečnostní sítě, které zabraňují jejich rozbití. Traumatologický 

plán je vyvěšen na viditelném místě a lékárnička je umístěna v kabinetu tělesné výchovy 

sousedícím s tělocvičnou. 

 

  V zrcadlovém sále se konají pouze taneční krouţky, takţe se zde nepouţívá ţádné 

nářadí, u kterého by hrozilo rozbití zrcadlové stěny či oken. Z přiloţené fotografie je patrné, 

ţe topná tělesa nejsou nijak zabezpečena proti úrazu, čímţ vzniká riziko pořezání nebo jiné 

mechanické riziko. 

 

 V nejmenší tělocvičně se nenachází ţádné nářadí, jsou zde pouze instalována tři 

zrcadla pro cvičení aerobicu. Při pořádání dětského karnevalu byla místnost vyzdobena 

papírovými fáborky, které však nebyly odstraněny a překáţejí při cvičení.  

 

5.2 Keramická dílna 

5.2.1 Popis 

Prostory pro keramický krouţek se skládají se samotné dílny a skladu (obrázek č. 5). 

Ve skladu je umístěna vypalovací pec a několik kovových a dřevěných regálů pro ukládání 

nehotových výrobků i materiálu, jako jsou glazury, keramické hlíny a pomůcky na tvarování 

výrobků. Do skladu mají děti přístup pouze za doprovodu vyučujícího.  

 

V dílně (obrázek č. 6) je umístěn hrnčířský kruh a malá pícka pro vypalování 

smaltových výrobků. Místnost je vybavena pracovními dřevěnými stoly a ţidlemi a podél zdí 

jsou umístěny regály a malé skříňky pro vystavování hotových výrobků. 
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Obrázek č. 5: Sklad materiálu 

 

 

Obrázek č. 6: Keramická dílna 

5.2.2 Zhodnocení současného stavu BOZP 

 Regály umístěné ve skladu jsou stabilní a pevně připevněné k obvodovým zdím. 

Chybí zde označení maximální nosnosti a není zajištěn bezpečný přístup pro vkládání 

a odebírání materiálu. Některé regály jsou přeplněné a hrozí sesunutí materiálu. Noţe a další 

pomůcky pro tvarování keramické hlíny jsou umístěny ve vyšších policích z dosahu dětí 

a jsou vydávány pro konkrétní účely, pouze povolanými osobami. 

 

 Pec pro vypalování keramiky je umístěna v rohu místnosti na kovové konstrukci 

v bezpečné vzdálenosti od stropu a okolních zdí. Na viditelném místě jsou vyvěšeny tabulky 
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s pokyny pro první pomoc při úrazu elektrickým proudem a při moţném úrazu popálením 

nebo opařením. Jsou zde také bezpečnostní pravidla a zásady pro obsluhu keramické pece, 

chybí však návod k pouţití v českém jazyce. Místnost je dobře větratelná od nebezpečných 

plynů a par, které mohou vznikat při vypalování. Vedoucí krouţku jsou vybaveni ochrannými 

rukavicemi pro vyndávání vypálených výrobků z pece. Jednou ročně je prováděna revize 

keramické pece (obrázek č. 7).  

 

 

Obrázek č. 7: Keramická pec 

 

Malá pícka (obrázek č. 8) pro vypalování smaltových výrobků je umístěná v dosahu 

dětí a nejsou zde vyvěšeny bezpečnostní pokyny pro její pouţívání. Stejně tak chybí jakákoliv 

dokumentace k hrnčířskému kruhu, který stojí vedle pícky. 
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Obrázek č. 8: Pícka pro vypalování smaltových výrobků 

5.3 Počítačová učebna 

5.3.1 Popis 

V počítačové učebně (obrázek č. 9) probíhají vzdělávací kurzy pro děti i pro dospělé 

a v odpoledních hodinách je učebna volně přístupná pro veřejnost. Místnost je vybavena 

novými stoly, na kterých je umístěno 16 PC sestav. Dále se zde nachází bílá magnetická 

tabule a na stropě je zavěšen dataprojektor.  

 

 

Obrázek č. 9: Počítačová učebna 
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5.3.2 Zhodnocení současného stavu BOZP 

 Umístěné stoly odpovídají stanoveným poţadavkům, u ţidlí však nelze nastavit výšku 

sedáku ani sklon opěradla. Kaţdé stanoviště je vybaveno ergonomickou klávesnicí 

a polohovatelným monitorem. Veškeré kabely vedoucí místností jsou zakrytovány 

ochrannými lištami. Tabule i monitory jsou umístěny tak, aby nebyly oslňovány venkovním 

světlem. Případně je moţné zatáhnout elektrické ţaluzie, které smí ovládat pouze vyučující. 

V odpoledních hodinách, kdy je učebna volně přístupná veřejnosti, není zajištěn stálý dozor 

nad dětmi. 

5.4 Herna 

5.4.1 Popis 

Herna (obrázek č. 10) se nachází v hale mezi ostatními učebnami a je dostupná pro 

děti jakékoliv věkové kategorie. Děti do 6 let sem musejí docházet s dozorem starším 18 let, 

na ostatní dohlíţí zaměstnanec DDM, který má zrovna sluţbu. Herna je vybavena velkou 

trampolínou, třemi závěsnými houpačkami a boxovacím pytlem. Toto vybavení je poměrně 

nové ale při velkém náporu, kterému musí odolávat, bývá často poničené. Trampolína má sice 

nosnost 100 kg ale kvůli bezpečnosti jí smí pouţívat vţdy jen jedno dítě. Výjimka je 

stanovena pouze pro malé děti, které se pouze pohupují a nemohou si vzájemně ublíţit. 

K trampolíně se podle potřeby dokupují náhradní díly, které jsou vyměňovány odbornou 

osobou. Dále je zde také stůl pro stolní tenis, stolní fotbal a nová interaktivní tabule. 

Za trampolínou je malá horolezecká stěna, která se však nepouţívá. 

 

Obrázek č. 10: Herna 
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V sousední místnosti se nachází herna pro batolata (obrázek č. 11), která je určena 

převáţně pro děti od jednoho do pěti let. Děti sem dochází s rodiči, kteří je musí mít neustále 

pod dohledem. Hlavní dominantou herny je skluzavka vedoucí do bazénku s plastovými 

míčky. V herně jsou umístěny stolečky a různé hračky odpovídající věku dětí, které tuto hernu 

navštěvují.  

 

 

Obrázek č. 11: Herna pro batolata 

5.4.2 Zhodnocení současného stavu BOZP 

Hlavní atrakcí této herny je bezesporu velká skákací trampolína, která byla pořízena 

před 4 lety. Pro bezpečnost dětí je vybavena ochrannou sítí, která je však jiţ na několika 

místech roztrţená a chybí háčky pro její zapínání. Přes pruţiny je nataţena ochranná látka, 

avšak na několika místech je shrnutá a hrozí nebezpečí poranění o odkryté části. Trampolína 

není nijak bezpečnostně ukotvena k podlaze a pohybuje se volně po místnosti, coţ můţe vést 

k naraţení do stěny. Další závadou jsou ostré hrany šroubů, o které se děti mohu snadno 

poranit.  

 

Jak jsem jiţ zmínila v popisu, nachází se zde horolezecká stěna, která se uţ nepouţívá. 

Není však nijak zajištěna, proti tomu aby na ni děti nemohly lézt a pouţívat ji. V místnosti 

jsou také instalovány skleněné lustry, které nejsou vybaveny ochrannými kryty a hrozí 

roztříštění skleněných tabulek.  
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Mezi jednotlivými houpačkami a boxovacím pytlem nejsou dodrţeny bezpečné 

rozestupy a děti si mohou vzájemně ublíţit při jejich uţívání. Látka jedné z houpaček je 

natrţená a visí z ní kousky tkaniny, o které se dítě můţe zachytit a spadnout. Pod těmito 

houpačkami je nataţen koberec, který však není nijak připevněný k podlaze, odchlipuje se 

a hrozí nebezpečí zakopnutí. V této herně je stálý dozor, který nepřetrţitě dohlíţí na děti, není 

však stanoven maximální počet dětí, které mohou do herny docházet. 

5.5 Výtvarný ateliér 

5.5.1 Popis 

 

Tento krouţek pro děti od 6 do 15 let je zaměřen na rozvíjení kreativity a zručnosti 

dětí, které se zde seznamují se základy architektury, modelování a různými technikami 

kreslení. Pro svou činnost pouţívají mnoho nářadí a nástrojů např. tavné pistole, přímočaré 

pily, vrtačky a další nářadí. Děti pracují převáţně s papírem, akrylovými a temperovými 

barvami, lepidlem, molitanem a polystyrénem. Veškeré nástroje mají přiloţené návody 

na bezpečné pouţití. Ateliér (obrázek č. 13) je vybaven pracovními stoly s ţidličkami, regály 

a několika skříňkami pro uskladnění nářadí a materiálu. Samozřejmostí jsou dřevěné malířské 

stojany. 

 

 

Obrázek č. 12: Výstava výtvarného krouţku 
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Obrázek č. 13: Výtvarný ateliér 

5.5.2 Zhodnocení současného stavu BOZP 

 Děti pracují pod neustálým dozorem, avšak při chvilce nepozornosti můţe dojít lehce 

ke zranění. Děti nejsou vybaveny ţádnými osobními ochrannými pracovními prostředky 

a v místnosti se nenachází lékárnička, pro rychlé ošetření v případě vzniku úrazu. 
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6 Vyhodnocení rizik a návrhy na organizační a technická 

opatření  

6.1 Tělocvičny 

V tělocvičně hrozí tato rizika: 

 pád z výšky např. při cvičení na kruzích (obrázek č. 14) nebo ţebřinách, 

 zakopnutí o nářadí při provádění sportovní činnosti, 

 mechanické poranění o nezabezpečená topná tělesa v tanečním sále, 

 zachycení a strţení papírové výzdoby v malé tělocvičně, které můţe způsobit 

mechanické poranění, 

 rozbití zrcadel při provádění sportovní činnosti např. karate a následné poranění 

o ostré hrany střepů. 

 

Návrhy na organizační a technická opatření: 

 pod nářadí a v jeho okolí, kam můţe cvičící dopadnout, zajistit měkký povrch 

bez nerovností, tlumící podloţka musí být připevněna tak, aby po dobu pouţívání 

zůstala na místě, 

 zajistit dodrţování bezpečnostních pokynů a pokynů učitele, 

 zabezpečit topná tělesa proti úrazu např. dřevěným obloţením, 

 odstranit překáţející výzdobu v malé tělocvičně, 

 zrcadla polepit ochrannou fólií bránící vysypání střepů při rozbití. 

 

 

Obrázek č. 14: Gymnastické kruhy
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6.2 Keramická dílna 

V keramické dílně hrozí tato rizika: 

 popálení o horké části pece a čerstvě vypálené výrobky, 

 opaření horkou párou unikající z pece při nedodrţení bezpečnostní pokynů, 

 úraz elektrickým proudem při nedodrţení bezpečnostních pokynů a při práci 

na nefunkčním zařízení, 

 pořezání o noţe o další pomůcky pro tvarování keramické hlíny, 

 vdechnutí prašných částic při práci s glazurami, 

 sesunutí skladovaného materiálu při špatném stohování nebo při překročení nosnosti 

regálu (obrázek č. 15). 

 

Návrhy na organizační a technická opatření: 

 dodrţování bezpečnostních pokynů a pouţívaní stanovených OOPP, 

 zajištění stálého dohledu nad ţáky a dodrţování bezpečnostních pokynů a pokynů 

učitele, 

 zajištění bezpečného přístupu k regálům, určení maximální nosnosti jednotlivých 

regálů a bezpečné stohování materiálu. 

 

 

Obrázek č. 15: Skladování keramické hlíny a dalšího materiálu 



27 

6.3 Počítačová učebna 

V počítačové učebně hrozí tato rizika: 

 úraz elektrickým proudem při nedodrţení bezpečnostních pokynu nebo při práci 

na nefunkčním zařízení, 

 podráţdění zraku způsobené poruchou zobrazovací jednotky, 

 ergonomická rizika plynoucí ze špatné pracovní polohy dané nepolohovatelnými 

ţidlemi (obrázek č. 16). 

 

Návrhy na organizační a technická opatření: 

 zajistit stálý dozor nad dětmi, 

 stanovit a dodrţovat pravidelné bezpečnostní přestávky, 

 pořídit ţidle s nastavitelnou výškou sedáku a polohovatelným opěradlem. 

 

 

Obrázek č. 16: Nepolohovatelné ţidle v PC učebně 
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6.4 Herna 

V herně hrozí tato rizika: 

 způsobení trţné rány o ostré hrany šroubů (obrázek č. 17) na konstrukci trampolíny, 

 

Obrázek č. 17: Vyčnívající šrouby na konstrukci trampolíny 

 

 náraz do stěny, nebo v horším případě do vyčnívajícího kamenného podstavce 

při skákání  na pohybující se trampolíně, 

 uvíznutí a pohmoţdění končetin mezi odkrytými pruţinami na trampolíně, 

 pád z ţebřin nebo z nezajištěné horolezecké stěny, 

 

 

Obrázek č. 18: Nezajištěná horolezecká stěna, vyčnívající kamenný podstavec a odkryté 

pruţiny na trampolíně 
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 vypadnutí z trampolíny roztrţenou ochrannou sítí (obrázek č. 19), 

 

Obrázek č. 19: Roztrţená ochranná síť 

 

 zakopnutí o odstávající koberec, 

 sráţka dětí se na závěsných houpačkách z důvodu nedodrţení bezpečné vzdálenosti 

mezi jednotlivými houpačkami, 

 zachycení o kousky tkaniny visící z roztrţené houpačky (obrázek č. 20) a následný 

pád,     

 

Obrázek č. 20: Roztrţená houpačka 
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 uvolnění a pád skleněných destiček z lustrů (obrázek č. 21) např. při zasaţení míčem, 

 

Obrázek č. 21: Skleněné lustry v herně 

 

 úrazy vznikající při nekontrolovatelném počtu dětí nacházejících se v herně. 

 

Návrhy na organizační a technická opatření: 

 pod nářadí a v jeho okolí, kam můţe cvičící dopadnout, zajistit měkký povrch 

bez nerovností, tlumící podloţka musí být připevněna tak, aby po dobu pouţívání 

zůstala na místě,  

 zamezení přístupu na horolezeckou stěnu nebo její demontování, 

 zakrytování vyčnívajících šroubů, 

 bezpečné ukotvení trampolíny, odstranění kamenného podstavce, 

 opravení ochranné sítě na trampolíně, 

 zabezpečení odkrytých pruţin na trampolíně ochrannou látkou, 

 připevnění koberce např. lištami k podlaze, 

 zavěsit houpačky v bezpečné vzdálenosti od sebe, 

 opravit nebo vyměnit roztrţenou houpačku, 

  zajistit lustry ochrannými kryty, 

 určit maximální počet dětí, který se můţe v herně naráz nacházet. 
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6.5 Výtvarný ateliér 

V ateliéru hrozí tato rizika: 

 úraz elektrickým proudem 

 popálení tavící pistolí 

 řezná rána způsobená přímočarou pilou 

 

Návrhy na organizační a technická opatření: 

 dodrţování bezpečnostních pokynů a pokynů vedoucího krouţku, 

 při prácí s nástroji postupovat dle návodu k pouţití, 

 stanovení a pouţívaní OOPP (ochranné brýle, rukavice). 
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7 Bezpečnostní pokyny 

S těmito bezpečnostními pokyny musí vedoucí krouţku seznámit všechny děti, které 

do krouţku dochází a to před zahájením vlastních činností. Nedílnou součástí jsou i návody na 

bezpečnou obsluhu daného zařízení, které jsou uloţeny v příloze mé práce.  

7.1 Tělocvičny 

 Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu učitele, cvičitele. Vstup 

do nářaďovny je povolen jen se souhlasem učitele.  

 Ve všech prostorách je zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje a uţívat omamné látky, 

a to jak vedoucími, tak všemi účastníky činností. 

 Při tělesné výchově je zakázána konzumace potravin včetně cukrovinek. 

 V případě, ţe při činnosti dojde k úrazu, vedoucí poskytne první pomoc 

a bezprostředně to nahlásí ředitelce DDM. Úraz musí být nahlášen nejpozději                        

do 48 hodin. 

 Není povolena manipulace s nářadím a náčiním, cvičení na nářadí nebo lezení 

po zařízení tělocvičny bez souhlasu učitele. 

 Ţáci mají zakázáno cvičit s kovovými předměty (hodinky, šperky, náušnice, klíče) 

a různými textilními nebo koţenými přívěsky a náramky. 

 V průběhu hodiny, zejména při cvičení na nářadí, se ţáci řídí pokyny svého učitele. 

 Ţáci pouţívají na tělesnou výchovu vhodný cvičební úbor a čistou a bezpečnou 

sportovní obuv. 

 V tělocvičně i šatnách se ţáci chovají klidně, ukázněně a tiše. Dodrţují bezpečnostní 

pravidla, chovají se ohleduplně ke spoluţákům. 

 Práce s nástroji mohou účastníci vykonávat pouze po té, co byli vedoucím řádně 

poučeni a jsou pod jeho přímým dohledem. 

 Při sportovních činnostech se ţáci i učitelé řídí Provozním řádem tělocvičny. 
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7.2 Keramická dílna 

 Přístup do keramické dílny je pouze s vedoucím krouţku nebo kurzu. 

 Ve všech prostorách je zakázáno kouřit, poţívat alkoholické nápoje a uţívat omamné 

látky, a to jak vedoucími, tak účastníky činností. 

 V keramické dílně  je zakázána konzumace potravin včetně cukrovinek. 

 V případě, ţe při činnosti dojde k úrazu, vedoucí poskytne první pomoc 

a bezprostředně to nahlásí ředitelce DDM. Úraz musí být nahlášen nejpozději                        

do 48 hodin. 

 Při práci s noţem a ostatními nástroji nůţ nosíme špičkou dolů, jakmile s ním 

nepracujeme, pokládáme ho mimo desku na stůl. Nůţ nezabodáváme do desky, 

nenosíme špičkou k sobě, ani nepředáváme druhé osobě házením. 

 Bez přímého dozoru vedoucího je zakázáno přistupovat k peci, případně s pecí 

manipulovat. 

 Hrnčířské kruhy je moţno pouţívat pouze pod dohledem vedoucího krouţku nebo 

lektora.  

 Děti mají zakázáno pracovat s olovnatými glazurami. 

 Při potřísnění kůţe glazurou, omyjeme kůţi proudem vody. 

 Děti upozorníme na to, ţe při malování štětcem se glazury neolizují, nemnou se oči, 

neotírá se obličej. 

 Desky, které jsou zamazané od glazur je třeba umýt. Rovněţ výrobek, který je 

zamazán od glazury na místě, které se bude dotýkat desky při vypalování v peci      

(dno apod.), je třeba očistit. V opačném případě se můţe výrobek pří vypalování 

přichytit a je tak často znehodnocen jak výrobek, tak vypalovací deska. 
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7.3 Počítačová učebna 

 Audiovizuální pomůcky v učebně můţe obsluhovat pouze vedoucí krouţku, lektor 

nebo pracovník DDM. 

 Dětem je zakázáno manipulovat se zatemněním, otevírat okna, vyklánět se z oken, 

případně sedat na parapety. 

 Ve všech prostorách je vedoucím i účastníkům zakázáno kouřit, poţívat alkoholické 

nápoje a uţívat omamné látky. 

 V počítačové učebně  je zakázána konzumace potravin včetně cukrovinek. 

 V případě, ţe při činnosti dojde k úrazu, vedoucí poskytne první pomoc 

a bezprostředně to nahlásí ředitelce DDM. Úraz musí být nahlášen nejpozději                        

do 48 hodin. 

 Po ukončení činnosti vedoucí odchází z místnosti jako poslední. Zkontroluje pořádek 

v místnosti, vypne elektrické spotřebiče, uzavře okna, zkontroluje uzavření vody, 

zhasne světla.  

 V době veřejného přístupu k internetu účastník nahlásí odpovědnému pracovníkovi 

zahájení a ukončení práce s počítačem a po ukončení je povinen vyčkat kontroly stavu 

zařízení. 

 Uţivatelé nesmí manipulovat a jinak uţívat  ostatní zařízení učebny a její vybavení 

a zapínat, vypínat či restartovat počítač. 

 Uţivatelé jsou povinni dbát pokynů pracovníka DDM, neodstraňovat vzniklé závady 

a dodrţovat ustanovení provozního řádu.  
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7.4.1 Herna 

 Při příchodu do otevřené herny si účastník odloţí věci v šatně, přezuje se a přihlásí se 

u sluţby, která v tento den za činnost v herně zodpovídá. 

 V herně dodrţuje zákaz kouření, poţívání alkoholických nápojů a uţívání omamných 

látek. Pouhé vnesení výše uvedeného je bráno jako přestupek a důvod k tomu, 

aby nebyl do herny vpuštěn. 

 Pokud si během pobytu v herně způsobí úraz nebo poranění, nahlásí to sluţbě, která 

mu poskytne první pomoc a bezprostředně to nahlásí ředitelce DDM. Úraz musí být 

nahlášen nejpozději do 48 hodin. 

 V herně se účastníci k sobě chovají slušně, neubliţují si a nepouţívají vulgární slova. 

 

7.4.2 Herna pro batolata 

 Rodiče (doprovod) za své dítě zcela zodpovídají. V kaţdém okamţiku musí vědět, 

kde se dítě nachází  a co právě dělá. Nikdy je nenechává bez dozoru. 

 Rodič zodpovídá za to, ţe spolu s dítětem netrpí ţádnou infekční chorobou. 

 V případě, ţe si dítě v klubovně při činnosti způsobí úraz, nahlásí rodič tuto událost 

vedoucímu krouţku. Ten pak úraz hlásí neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

ředitelce DDM. 

 Jídlo se konzumuje pouze na určeném místě, běhání s jídlem v herně není dovoleno. 

 Rodiče zodpovídají za chování dětí a za dodrţování provozního řádu. Pokud je 

v klubovně činnost organizovaná bez účasti rodičů, zodpovídá za činnost a dodrţování 

provozního řádu vedoucí, který tuto činnost vede. 
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7.5 Výtvarný ateliér 

 Přístup do výtvarného ateliéru je povolen pouze s vedoucím krouţku nebo kurzu. 

 V ateliéru je zakázáno kouřit, poţívat alkoholické nápoje a uţívat omamné látky, a to 

jak vedoucími, tak účastníky akce. 

 V ateliéru je zakázána konzumace potravin včetně cukrovinek. 

 Při práci s noţem, nůţkami a jinými nebezpečnými předměty dbáme pokynů 

vedoucího. Dodrţováním zásad, které vedoucí stanovil, chráníme zdraví své 

i ostatních účastníků. Nůţ, nůţky i ostatní ostré předměty nosíme zásadně špičkou 

dolů, při práci s nimi dbáme bezpečnosti. 

 Vedoucí zodpovídá za chování dětí a dodrţování provozního řádu. 

 V případě, ţe při činnosti dojde k úrazu či poranění, nahlásíme to vedoucímu. Ten pak 

poskytne zraněnému první pomoc a bezprostředně to nahlásí ředitelce DDM, 

nejpozději však do 48 hodin. 

 Účastníci v klubovně sami neotevírají okna, nesedají na parapety, nevyklánějí se 

z oken, nemanipulují se zatemněním. 

 Práce s nástroji mohou účastníci vykonávat pouze po té, co byli vedoucím řádně 

poučeni a jsou pod jeho přímým dohledem. 
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8 Závěr 

 V první části mé práce jsem vypsala legislativu řešící BOZP ve školských zařízeních 

a bezpečnostní pokyny pro jednotlivé druhy zájmových aktivit. V praktické části jsem popsala 

vybavení pěti vybraných krouţků a následně posoudila jeho stav podle platné legislativy. 

 

 Stěţejní částí mé práce bylo určení a vyhodnocení rizik, které hrozí dětem 

při jednotlivých činnostech a navrţení opatření vedoucí ke zmírnění nebo úplnému odstranění 

rizika. 

 

 Mám za to, ţe výsledky této práce budou pouţity ke zkvalitnění sluţeb, které DDM 

nabízí dětem a jejich rodičům s jedním cílem a to je odstranění moţných negativních vlivů, 

které by mohly vést ke vzniku úrazů, mnohdy zcela zbytečných a tím bude naplněn hlavní cíl 

práce.  
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Příloha č. 1 – Návod k pouţití tavné pistole 

Charakteristika 

Elektrická tavná pistole EXTOL PREMIUM GG 150 E je nářadí určené pro lepení za horka s 

širokým pouţitím v domácnosti a dílně. Podmínkou správné a bezpečné funkce vrtačky je 

dodrţování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé 

nedodrţením  bezpečnostních  pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost. 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Při pouţívání elektrického nářadí je třeba vţdy dodrţovat základní bezpečnostní opatření, 

včetně následujících, za účelem omezení nebezpečí vzniku poţáru, úrazu elektrickým 

proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si přečtěte a zapamatujte 

tyto pokyny. 

SEZNAMTE SE S NÁSTROJEM 

Přečtěte si pozorně tuto příručku a informační štítek na výrobku. Dozvíte se tak o jeho 

správném pouţití a také o potenciálním riziku spojeným s prací s tímto elektrickým 

nástrojem. 

UDRŢUJTE PRACOVIŠTĚ V ČISTOTĚ 

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole bývá příčinou zranění.  

BERTE OHLED NA PROSTŘEDÍ PRÁCE 

Nevystavujte nářadí dešti. Nepouţívejte je ve vlhku a mokru. Na pracovišti udrţujte dobré 

osvětlení. Nepouţívejte 

nářadí v prostředí s nebezpečím poţáru nebo výbuchu. 

CHRAŇTE SE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Vyhýbejte se dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, 

chladniček). 

ZAMEZTE PŘÍSTUPU DĚTÍ 

Nedovolte přihlíţejícím dotýkat se nářadí nebo prodluţovacího přívodu. Přihlíţející musí být 

mimo pracovní prostor. 

NEPOUŢÍVANÉ NÁŘADÍ DOBŘE USKLADNĚTE 

Nářadí, které se právě nepouţívá, by mělo být uloţeno na suchém, výše poloţeném nebo 

uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

NEPŘETĚŢUJTE NÁŘADÍ 

Práci, pro kterou bylo určeno, bude nářadí vykonávat lépe a bezpečněji. 
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POUŢÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ 

Nepřetěţujte hobby nářadí nebo příslušenství prací, pro kterou je určeno nářadí těţké. 

Nepouţívejte nářadí k nesprávným účelům. 

OBLÉKEJTE SE VHODNÝM ZPŮSOBEM 

Nepouţívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se 

částmi. Pro práci venku se doporučuje pouţívat pryţové rukavice a obuv s protiskluzovou 

úpravou. Máte-li delší vlasy, pouţívejte ochrannou pokrývku hlavy. 

POUŢÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE 

V případě, ţe při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, pouţívejte i ochrannou 

masku nebo respirátor. 

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ K ODSÁVÁNÍ PRACHU 

Pokud je k dispozici zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, ţe je toto zařízení 

připojeno a správně pouţíváno. 

NEPOUŢÍVEJTE PŘÍVOD K JINÝM ÚČELŮM 

Nikdy nedrţte nářadí za přívodní kabel ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. 

Chraňte přívod před horkem, mastnotou a ostrými hranami. 

PRACUJTE JEN TAM, KAM BEZPEČNĚ DOSÁHNETE 

Vţdy udrţuje stabilní postoj a rovnováhu. 

PEČLIVĚ UDRŢUJTE NÁŘADÍ 

Řezací nástroje udrţujte ostré a čisté, práce bude bezpečnější a její výsledek lepší. Dbejte 

pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlíţejte napájecí přívod nářadí a v 

případě jeho poškození svěřte nářadí autorizovanému servisu k opravě. Rukojeti udrţujte 

suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky. 

ODPOJUJTE NÁŘADÍ 

Odpojujte nářadí, není-li právě pouţíváno, před opravami a při výměně příslušenství nebo 

brusných kotoučů. 

ODSTRAŇTE SEŘIZOVACÍ NÁSTROJE A KLÍČE 

Zvykněte si kontrolovat nářadí, zda jsou z něj před zapnutím odstraněny seřizovací nástroje a 

klíče. 

VYVARUJTE SE NEÚMYSLNÉHO SPUŠTĚNÍ 

Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno k síti. Přesvědčte se, zda je při 

zapojování vidlice do zásuvky spínač vypnutý. 
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POUŢÍVEJTE VENKOVNÍ PRODLUŢOVACÍ PŘÍVODY 

Je-li nářadí pouţíváno venku, pouţívejte pouze prodluţovací přívody určené k venkovnímu 

pouţití. 

BUĎTE POZORNÍ! 

Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustřeďte se a střízlivě uvaţujte. Nepracujte s 

nářadím, jste-li unaveni. 

KONTROLUJTE POŠKOZENÉ SOUČÁSTI 

Před dalším pouţíváním nářadí musí být pečlivě prohlédnuty poškozené ochranné kryty a 

další součásti, aby bylo moţno posoudit, zda jsou nadále schopny vykonávat poţadovanou 

funkci. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na 

praskliny a zlomené součásti, upevnění a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit jejich 

funkci. Ochranný kryt nebo 

jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizovanou 

opravnou, pokud není v návodu pro pouţívání uvedeno jinak. Vadné spínače svěřte 

autorizované opravně k výměně. Nepouţívejte nářadí, pokud spínač neumoţňuje jeho zapnutí 

a vypnutí. 

VÝSTRAHA 

Pouţívání jiného příslušenství nebo doplňků, neţ je uvedeno v tomto návodu pro pouţívání, 

můţe být příčinou úrazu. 

OPRAVY SVÉHO NÁŘADÍ SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM 

Toto elektrické nářadí je konstruováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

poţadavky, které se na něj vztahují. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými 

osobami a s pouţitím originálních náhradních dílů, jinak můţe dojít k váţnému ohroţení 

uţivatele. Jakékoli úpravy či demontáţ tohoto nářadí kromě níţe popsané vedou k zániku 

záručních práv. 

 

Zásady pouţití a bezpečnostní pravidla: 

• Před pouţitím si řádně prostudujte tento návod. 

• Horké lepidlo a hubice mohou způsobit popáleniny! 

• Tavnou tyčinku nikdy nevyjímejte ze zadní strany pistole! 

• Pokud není spotřebič pouţíván opatrně, můţe dojít k poţáru. 

• Po pouţití pistoli umístěte na stojan a před uklizením nechte vychladnout. 

• Při pouţití nenechávejte zařízení bez dozoru. 
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• Pro sníţení rizika úrazu elektrickým proudem dbejte na to, abyste se při práci nedotýkali 

uzemněných kovových předmětů (trubek, kotlů apod.) 

• Při přestávkách v práci vţdy odpojte zařízení od zdroje napětí. 

• Chraňte zařízení před působením atmosférických vlivů. 

• Toto elektrické zařízení není uzpůsobeno pro práci v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí 

se pouţívat v blízkosti vznětlivých, výbušných a ţíravých látek. 

• Vţdy pouţívejte ochranu zraku a sluchu. Měly by být pouţívány také další osobní ochranné 

pomůcky jako např. respirátor, rukavice, ochranná přilba a pracovní zástěra. 

• Zařízení udrţujte v čistotě a uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Abyste zabránili nebezpečí vzniku poţáru nebo úrazu elektrickým proudem a předešli 

poškození vnitřních součástek, nevystavujte zařízení dešti nebo zvýšené vlhkosti. Toto 

zařízení pracuje s napětím nebezpečným ţivotu. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje. 

Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadměrnou teplotou, mastnotou a vlhkem či 

mokrem. Pravidelně kontrolujte, zda je kabel v bezvadném stavu a není porušena ochranná 

izolace. Poškozený kabel svěřte do 

opravy kvalifikovanému servisu. 

 

Postup práce 

Tavnou tyčinku vloţte zezadu do otvoru v horní části pistole. Nastavte teplotu podle druhu 

tavné tyčinky od 100 °C do 220 °C. Pistoli připojte ke zdroji napětí a vyčkejte 3 minuty, neţ 

tavný mechanismus dosáhne provozní teploty. Stiskem spouště vytlačujte roztavenou lepící 

hmotu z hubice na poţadované místo. Tekuté lepidlo naneste v lince nebo po kapkách na 

jeden z lepených povrchů. Obě plochy ihned přitiskněte k sobě a přitlačte po dobu 15 sekund. 

Spoj je pevný po 60 sekundách. Nejlepšího výsledku dosáhnete, jsou-li oba povrchy čisté a 

odmaštěné. Po skončení práce vytáhněte zástrčku ze zdroje napětí. Po vychladnutí lze opatrně 

odstranit zbytky lepidla z okrajů hubice. Nářadí nevyţaduje ţádné další zvláštní čištění. 
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Příloha č. 2 – Návod k pouţití přímočaré pily 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím 

 

1 Bezpečnost v pracovním prostoru  

 

a Pracovní prostor udrţujte čistý a dobře osvětlený.  

Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor můţe vést ke způsobení úrazu. 

b Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí s výbušnou atmosférou, jako jsou 

prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným prachem. 

Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jeţ můţe vést ke vznícení hořlavin. 

c Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby se k tomuto nářadí nepřibliţovaly 

děti a okolo stojící osoby.  

Rozptylování můţe způsobit ztrátu kontroly nad nářadím. 

 

2 Elektrická bezpečnost  

 

a Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv 

způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepouţívejte jakékoliv 

redukce zástrček. 

Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky sniţují riziko vzniku úrazu elektrickým 

proudem. 

b Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, sporáky 

a chladničky.  

Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem. 

c Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. 

Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem. 

d S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepouţívejte napájecí kabel k 

přenášení nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při odpojování nářadí od 

elektrické sítě. Chraňte kabel před vysokými teplotami, mastnotou, ostrými hranami a 

pohyblivými částmi. 

Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 
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e Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, pouţívejte prodluţovací šňůru 

určenou do venkovního prostředí. 

Práce s prodluţovacím kabelem pro venkovní pouţití sniţuje riziko vzniku úrazu elektrickým 

proudem. 

 

3 Bezpečnost obsluhy 

 

a Zůstaňte stále pozorní, sledujte co provádíte a při práci s nářadím pracujte s 

rozvahou. S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem 

omamných látek, alkoholu nebo léků. 

Chvilka nepozornosti při práci s nářadím můţe vést k váţnému úrazu. 

b Pouţívejte bezpečnostní výbavu. Vţdy pouţívejte ochranu zraku.  

Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo 

ochranné sluchátka pouţitá v odpovídajících podmínkách sniţuje riziko úrazu. 

c Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením nářadí do elektrické zásuvky 

zajistěte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.  

Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu k 

elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto můţe způsobit úraz. 

d Před spuštěním nářadí se vţdy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo 

seřizovací přípravky.  

Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou vést ke 

způsobení úrazu. 

e Nepřekáţejte sami sobě. Při práci vţdy udrţujte vhodný a pevný postoj. 

To umoţňuje lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích. 

f Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv 

nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.  

Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny. 

g Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, 

zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.  

Pouţití těchto zařízení můţe sníţit nebezpečí týkající se prachu. 
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4 Provoz a údrţba elektrického nářadí  

 

a Netlačte příliš na nářadí. Pouţívejte správné elektrické nářadí, které odpovídá 

prováděné práci.  

Při pouţití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji. 

b Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. 

Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno. 

c Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před 

prováděním servisu nebo pokud nářadí nepouţíváte, odpojte je od elektrické sítě a/nebo 

vyjměte akumulátor.  

Tato preventivní bezpečnostní opatření sniţují riziko náhodného spuštění nářadí. 

d Pokud nářadí nepouţíváte, uloţte jej mimo dosah dětí a zabraňte nepovolaným 

osobám, které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby s nářadím 

pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifi kované obsluhy nebezpečné. 

e Údrţba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá vychýlené nebo rozpojené 

pohyblivé části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která můţe mít vliv na jeho 

správný 

chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. 

 Mnoho poruch vzniká nedostatečnou údrţbou nářadí. 

f Řezné nástroje udrţujte ostré a čisté. 

Řádně udrţované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení 

nečistotami a lépe se s nimi manipuluje. 

g Nářadí, příslušenství a drţáky nástrojů pouţívejte podle těchto pokynů a způsobem 

určeným daným typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je 

nutné vykonat. 

Pouţívání elektrického nářadí k jiným neţ určeným aplikacím můţe vést ke způsobení 

rizikových situací. 

 

5 Pouţití akumulátorového nářadí a jeho údrţba a Předtím, neţ do nářadí zasunete 

akumulátor zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.  

 

Vloţení akumulátoru do elektrického nářadí, které má hlavní vypínač v poloze zapnuto, můţe 

způsobit nehodu. 

b Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.  
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Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru můţe při vloţení jiného nevhodného 

akumulátoru způsobit poţár. 

c Pouţívejte výhradně akumulátory určené pro daný typ nářadí.  

Pouţití jiných akumulátorů můţe způsobit poţár nebo zranění. 

d Pokud akumulátor nepouţíváte, drţte jej z dosahu kovových předmětů jako jsou 

kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové 

předměty, které 

mohou způsobit zkratování obou svorek akumulátoru.  

Vzájemné zkratování svorek akumulátoru můţe způsobit spáleniny nebo poţár. 

e Při nesprávném skladování můţe z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte se 

kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasaţené místo 

omyjte vodou. Při zasaţení očí zasaţené místo opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc.  

Unikající kapalina z akumulátoru můţe způsobit podráţdění pokoţky nebo popáleniny. 

 

6 Opravy a Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, jeţ pouţívá 

shodné náhradní díly. 

 

Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí. 

 

Další bezpečnostní pokyny pro práci s přímočarými pilami 

• Pokud pouţíváte pilové čepele speciálně určené k řezání dřeva, odstraňte před započetím 

práce z obrobku veškeré hřebíky a jiné kovové části. 

• Kdekoliv je to moţné, pouţívejte k bezpečnému uchycení obrobku svěrák a upínadla. 

• Nepokoušejte se řezat extrémně malé obrobky. 

• Nenahýbejte se příliš vpřed. Ujistěte se, zda máte vţdy pevný postoj, obzvláště pokud stojíte 

na lešení nebo na ţebřících. 

• Pilu drţte vţdy oběma rukama. 

• Pro řezání křivek a prohlubní pouţijte k tomu účelu přizpůsobenou pilovou čepel. 

 

 

 

 


