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ANOTACE 

 

Šidik, J. Návrh řešení BOZP při provozování tělocvičných nářadí a pomůcek ve školách . 

Ostrava: VŠB-TU, 2011. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Lenka Kissiková. 

 

Klíčová slova: tělocvičné nářadí, úrazovost, kontroly, revize, provozovatel, rizika, BOZP 

 

     Úkolem mé práce je navrhnout metodiku pro bezpečný provoz tělocvičen a tělocvičného 

nářadí. Uvést základní pravidla pro provozovatele tykající se bezpečného provozu, údrţby, 

oprav a revizí. Zjistit a popsat současný stav tělocvičen, tělocvičného nářadí a pomůcek. 

Uvedení statistiky úrazů dětí a mládeţe. Na závěr navrhnout technická a organizační opatření, 

vedoucí ke sníţení počtů úrazů dětí při hodinách tělesné výchovy. 

  

ANNOTATION 

 

Šidik, J. Proposal for a Methodology for OSH during the Operation of Gymnastic 

Apparatuses and Tools at Schools. Ostrava: VŠB-TU, 2011. Bachelor thesis, head: Ing. Lenka 

Kissiková 

 

Keywords: gymnastic tools, injuries, control, revision, operator, risks, OSH  

 

     Task of my work is proposal a metodology for safety operation gyms and gymnastic tools. 

Initiate basic rules for operator which are associated with safe operation, maintenance, repair 

and revision. Find and describe present status gyms, gymnastic tools and apparatuses. 

Presentation  statistics of injury children and youth. In conclusion suggest technical and 

organizational measures, heading to reduction of numbers injuries children during 

P.E.(Physical Education) 

 

 

 



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 9 

2 STATISTIKA ÚRAZOVOSTI DĚTÍ....................................................................................... 10 

2.1 Úrazovost dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních  v období 1. září 2009 

aţ 31. března 2010 dle ČŠI ....................................................................................................... 10 

2.2 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 .................................... 13 

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZOVÁNÍ 

TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ A POMŮCEK VE ŠKOLÁCH .................................................. 15 

3.1 Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů  ....................................................... 15 

3.2 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů 

a technických zařízení, přístrojů a nářadí ................................................................................ 15 

3.3 ČSN EN 913: Tělocvičné nářadí - Bezpečnostní poţadavky .......................................... 15 

3.4 ČSN EN 916: Gymnastické nářadí – Tělocvičné bedny – Poţadavky a zkušební metody 

zahrnující bezpečnost................................................................................................................ 16 

3.5 ČSN EN 13219: Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní 

poţadavky, metody zkoušení ................................................................................................... 16 

3.6 ČSN EN 12196: Gymnastické nářadí – Kůň a koza – Funkční a bezpečnostní 

poţadavky, zkušební metody ................................................................................................... 18 

3.7 ČSN EN 12346: Gymnastické nářadí – Ţebřiny, průlezky a šplhací rámy – 

Bezpečnostní poţadavky a zkušební metody .......................................................................... 18 

3.8 ČSN EN 12655: Gymnastické nářadí – Gymnastické kruhy – Funkční a bezpečnostní 

poţadavky, zkušební metody ................................................................................................... 19 

3.9 ČSN EN 12197: Gymnastické nářadí – Hrazdy – Bezpečnostní poţadavky a zkušební 

metody ....................................................................................................................................... 20 

3.10 ČSN EN 12503-1: Sportovní ţíněnky – Část 1: Ţíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní 

poţadavky .................................................................................................................................. 20 

3.11 Metodická informace MŠMT k zabezpečení provozu a údrţby ve sportovních 

zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách ................................................................... 21 

4 PODMÍNKY K BEZPEČNÉMU PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ .......................................... 22 



 

 

4.1 Povinnosti výrobce a dodavatele ....................................................................................... 22 

4.2 Povinnosti provozovatele ................................................................................................... 22 

4.3 Postup při provádění kontrol .............................................................................................. 23 

5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU.............................................................................. 24 

5.1 Švédské bedny .................................................................................................................... 24 

5.2 Trampolíny .......................................................................................................................... 30 

5.3 Kůň a koza........................................................................................................................... 33 

5.4 Ţebřiny ................................................................................................................................ 37 

5.5 Kruhy ................................................................................................................................... 39 

5.6 Šplhací lana ......................................................................................................................... 41 

5.7 Odrazové můstky ................................................................................................................ 42 

5.8 Hrazdy ................................................................................................................................. 43 

5.9 Lavičky ................................................................................................................................ 45 

5.10 Ţíněnky.............................................................................................................................. 48 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 52 

LITERATURA .............................................................................................................................. 54 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 ÚVOD 

       

     Úrazy mají v České republice na svědomí ročně kolem 300 dětských ţivotů, 3000 trvale 

postiţených dětí a mládeţe, 30 000 dětí je ročně hospitalizováno a 300 000 dětí je ambulantně 

ošetřeno. Poznatky z jiných zemí ukazují, ţe investovat do prevence dětských úrazu se 

vyplatí. Česká republika má dvakrát více úrazů, neţ země s nejmenší úrazovostí, kde patří 

např. Švédsko, Norsko, Malta…aj., coţ je alarmující.  

 

      Bezpečnost dětí, mládeţe a prevence před úrazy je prioritou mnoha státních orgánu a 

institucí. V České republice existuje Národní akční plán prevence dětských úrazu vydaný 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Důleţitým aktérem však zůstává Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, které ve spolupráci s Českou školní inspekcí a samotnými školami 

musí usilovat o sníţení úrazů ve školních zařízeních mj. také v tělocvičnách a na školních 

hříštích. Česká školní inspekce, kromě kontrol by měla také spolupracovat se školami a 

zajímat se o to, jaké hlavní příčiny a zdroje způsobují úrazy dětí a hledat řešení v jejich 

odstraňování. 

 

     Cílem mé bakalářské práce je zjistit stav tělocvičných zařízení ve vybraných školách, 

vyhodnotit je a zároveň vyhodnotit úrazovost dětí v hodinách tělesné výchovy. Navrhnout 

technická a organizační opatření daných zařízení a navrhnout, jak metodicky postupovat při 

jejich řešení.  
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2 STATISTIKA ÚRAZOVOSTI DĚTÍ 

 

2.1 Úrazovost dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

       v období 1. září 2009 aţ 31. března 2010 dle ČŠI  

     

     Ze statistického zpracování údajů tak, jak jsou uvedeny v doručených záznamech o 

úrazech vyplývá, ţe v absolutních hodnotách došlo k nejvyššímu počtu úrazů v základních 

školách – a to 11 447 (tj. 63,5 %) z celkového počtu úrazů, nejméně úrazů připadá na vyšší 

odborné školy – 84 tj. (0,5 %). V mateřských školách se stalo 413 úrazů (2,3 %), ve 

středních školách 5 675 (31,5 %). V ostatních školách a školských zařízeních je 

zaznamenáno 407 úrazů (2,3 %). Rychlý přehled o uvedené úrazovosti podává obrázek 2.1 

[1] 

 

 

Obrázek 2.1 Grafické znázornění výše uvedených statistických údajů  

      

     Nejvyšší počet úrazů v absolutních hodnotách byl zaznamenán v Moravskoslezském 

kraji a v kraji Jihomoravském, naopak nejméně úrazů bylo v Karlovarském kraji (viz 

obrázek 2.2). Vývoj indexu úrazovosti v krajích, který je vţdy vypočítáván ve vztahu k 

celkovým počtům vzdělávané populace v jednotlivých krajích a ČŠI ho pravidelně zveřejňuje 

ve svých výročních zprávách. Za školní rok 2010 budou známy statistické údaje aţ v dubnu 

2011. [1] 
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Obrázek 2.2 Počty úrazů ve školách jednotlivých krajů v období 1. září 2009 aţ 31. března 

2010 

 

      Podrobnější analýza získaných údajů ukazuje, ţe úrazovost chlapců byla v hodnoceném 

období vyšší neţ dívek – 54 % proti 46 %. Během dne bylo kritické období výskytu úrazů 

mezi 10. a 12. hodinou. V této době se stalo 31,8 % všech úrazů, na které byl vyhotoven  

záznam. Nejkritičtějším dnem v týdnu bylo podobně jako v předcházejícím roce úterý, na 

které připadlo 22,2 % všech úrazů. Podíl úrazů v jednotlivých pracovních dnech v týdnu 

mimo pátku, se však oproti předcházejícím letům vyrovnává. Nejrizikovějším měsícem byl 

říjen – 17,7 % úrazů. V předcházejícím školním roce to byl březen, na který tehdy připadlo 

12,8 % ze všech úrazů se záznamem. Úrazovost v měsíci červnu bývá nejmenší. Ve 

sledovaném školním roce vzrostla úrazovost především v lednu. [1] 

 

      Z hlediska činností spojených se vzděláváním a poskytováním školských sluţeb se 

nejvíce úrazů (52,3 %) stalo v hodinách tělesné výchovy (meziroční  zvýšení o 1,5 %). O 

přestávkách si ţáci přivodili 22,7 % úrazů. Rozdělení úrazů spojených s poskytováním 

školských sluţeb přehledně uvádí obrázek 2.3  
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Obrázek 2.3 Rozdělení úrazů podle místa jejich vzniku 

 

      Nejčastější poraněnou částí těla byly končetiny, v téměř 80 % všech úrazů, přitom 

poranění ruky (49,2 % případů) bylo častější, neţ poranění nohy (29,8 %). Tyto údaje se 

téměř neliší od zjištění v předcházejícím školním roce. 

 

 

Obrázek 2.4 Rozdělení úrazů podle zraněné části těla 
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      Jako nejčastější příčinu úrazu školy uváděly nešťastnou náhodu – 9 047 případů (50,2 %). 

Nekázeň ţáků měla za následek 5 785 úrazů (32,1 %). Posuzování příčin úrazů se však v 

jednotlivých krajích značně liší. Např. v Moravskoslezském kraji vyhodnotilo vedení škol 

nekázeň poraněných ţáků jako příčinu 83,6 % všech úrazů a nešťastnou náhodu pouze v 0,01 

% případů, naopak v Jihomoravském kraji si podle údajů v záznamech ţáci přivodili nekázní 

0,02 % úrazů a nešťastná náhoda způsobila 92,1 % všech úrazů v kraji. [1] 

 

2.2 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

      Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo Národní akční plán prevence dětských úrazů. 

 

      Vzhledem k závaţnosti situace v problematice zvláště dětských úrazů v České republice a 

na základě doporučení Republikového výboru pro prevenci kriminality byla na Ministerstvu 

zdravotnictví v roce 2005 ustavena Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských 

úrazů. [2] 

 

      Cílem této Meziresortní pracovní skupiny je zajištění systémového řešení prevence 

úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí a mládeţe od 0-18 let v České republice a vytvoření 

Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017. [2] 

      

      Cílem Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 je maximální 

sníţení dětské úmrtnosti v ČR v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a sníţení četnosti 

dětských úrazů, zejména úrazů závaţných a s trvalými následky. [2] 

       

      Česká republika patří mezi země s vyšší úrazovosti dětí, jak je patrné z obrázku 2.5. 
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Obrázek 2.5 Úmrtnost dětí na úrazy v EU 

 

     Statistické údaje svědčí o ne zrovna dobrém umístění České republiky v oblasti EU 

v úmrtnosti dětí na úrazy.  
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PŘI 

PROVOZOVÁNÍ TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ A POMŮCEK 

VE ŠKOLÁCH  

 

3.1 Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

      Veškeré nářadí a pomůcky tělocvičen spadají mezi stanovené výrobky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně 

je uveden způsob stanovování technických poţadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní prostředí. Dále jsou zde 

uvedena práva a povinnosti osob, které taková zařízení uvádějí na trh nebo distribuují práva a 

povinnosti autorizovaných osob. Tzv. zákon o výrobku se promítá do ostatních prováděcích 

předpisů. [3] 

 

3.2 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí  

     Nařízení vlády ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.   

    

     Toto nařízení se vztahuje na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. Rozumí se tím činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, 

dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údrţbou a čištěním po celou dobu 

provozu zařízení. Uvádí minimální poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení v 

závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením. [6] 

 

3.3 ČSN EN 913: Tělocvičné nářadí - Bezpečnostní poţadavky  

    Tato evropská norma stanoví základní bezpečnostní poţadavky na tělocvičná nářadí. 

  

    Výrobek nemá mít vyčnívající hřebíky, konce ocelových lan anebo špičaté či ostré díly. 

Drsné povrchy nesmí představovat nebezpečí jakéhokoliv zranění. Všechny svary musí mít 

hladký povrch. Vyčnívající závitem opatřené části na kterémkoliv přístupném místě vybavení 

musí být trvale zakryté, to je vybavené kloboučkovými (uzavřenými) maticemi. Hlavy šroubů 
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a čepů, které přečnívají o méně, neţ 8 mm jsou povoleny na nepřístupných částech, za 

předpokladu, ţe nemají ostré hrany/otřepy. [7] 

 

     Rohy, hrany a vyčnívající komponenty v oblasti, kde se pohybuje uţivatel, které přečnívají 

o více neţ 8 mm a nejsou kryté přilehlými oblastmi vzdálenými ne víc, neţ 25 mm od konce 

vyčnívající součásti musí být zaoblené. Nejmenší poloměr zaoblení je 3 mm. [7]  

  

3.4 ČSN EN 916: Gymnastické nářadí – Tělocvičné bedny – Poţadavky a 

zkušební metody zahrnující bezpečnost 

      Tato evropská norma upřesňuje funkci zařízení a specifické bezpečnostní principy pro 

různé druhy švédských beden. 

 

Bezpečnostní poţadavky 

Všeobecné poţadavky jsou uvedeny v ČSN EN 913.  

Švédská bedna by se neměla vychylovat ve svém základu ani ţádný její rozkládací díl při 

běţném pouţití v horizontální pozici, představující 20% vlastní váhy švédské bedny.  

Švédská bedna ani ţádná její vertikální část by neměla navenek vykazovat špatné spoje, 

zlomení nebo praskliny.  

Švédská bedna by neměla vykazovat rozbité spoje, praskliny nebo diagonální posun větší neţ 

3 mm. [8] 

 

Značení  

     Musí být v souladu s ČSN EN 913 a zároveň musí obsahovat – typ, rok výroby, počet dílů 

a maximální bezpečné zatíţení. [8] 

 

3.5 ČSN EN 13219: Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a 

bezpečnostní poţadavky, metody zkoušení 

      Tato evropská norma upřesňuje funkční poţadavky pro pět různých typů trampolín a 

specifické bezpečnostní poţadavky v dodatku k obecným bezpečnostním poţadavkům v EN 

913. 
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Funkční a bezpečnostní poţadavky 

Typy trampolín: 

1. Trampolína 

2. Rozkládací mini trampolína 

3. Skládací mini trampolína 

4. Dvojitá mini trampolína 

5. Nízká trampolína (bedna)      

 

Rám a zařízení k převozu by měly být vyrobeny z oceli nebo slitiny hliníku, aby byla 

dodrţena tato evropská norma.  

Ocel by měla být chráněna proti korozi – pozinkovaná nebo natřená.  

Skákací plocha by měla být vyrobena ze syntetických vláken. 

Trampolíny by se neměly naklánět, nachýlit nebo sklouznout z povrchu. 

Součástky by neměly jevit známky poškození, poničení, natrţení, které by vedly k porušení 

bezpečnostních poţadavků. 

U skákací plochy vyrobené z tkanin nebo látky by měla být jednotlivá vlákna důkladně 

prošitá, aby nedošlo k posunu skákací plochy při běţném pouţívání. 

Střed skákací plochy by měl být barevně odlišen. 

Volný prostor pro skákací plochu by měl být volný bez jakýchkoliv překáţek, skákací plocha 

by neměla být v kontaktu s ţádnou částí podloţky či spodních částí trampolíny. 

Umístění a napnutí závěsného systému skákací plochy by mělo být takové, aby mělo 

odrazovou schopnost a měla by se vrátit do své původní polohy. 

Výplň by měla být v kontrastní barvě a měla by být ke skákací ploše bezpečně připojena. 

Stojan by neměl překáţet rámu trampolíny a při pouţití nesmí zasahovat do prostoru pod 

trampolínou. [9] 

 

Návod k pouţití musí obsahovat 

- pokyny pro montáţ a nastavení zařízení 

- pokyny k uskladnění a převozu 

- místo určené k pouţívání (doporučení výrobce) 

- pokyny k údrţbě 

- varování, ţe zařízení by mělo být pouţíváno pouze pod odborným dozorem 

- varování, ţe zařízení je určeno k pouţívání pouze 1 osobou na skákací ploše  
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Značení  

     Musí být v souladu s ČSN EN 913 a zároveň musí obsahovat – typ, údaje o nejvyšším 

moţném počtu uţivatelů (maximální bezpečné zatíţení) a rok výroby. [9] 

 

3.6 ČSN EN 12196: Gymnastické nářadí – Kůň a koza – Funkční a 

bezpečnostní poţadavky, zkušební metody 

     Tato evropská norma stanoví bezpečnostní poţadavky pro 4 typy. 

 

 Bezpečnostní poţadavky 

Typy:  

1. Gymnastický kůň 

2. Kůň s madly 

3. Gymnastická koza 

4. Koza s madly              

 

Návod k pouţití musí obsahovat 

- typ 

- podrobnosti pro montáţ včetně seřízení 

- podrobnosti pro údrţbu 

- podrobnosti pro ustavení           

 

Značení 

     Musí být v souladu s ČSN EN 913 a zároveň musí obsahovat – rok výroby. [10] 

 

3.7 ČSN EN 12346: Gymnastické nářadí – Ţebřiny, průlezky a šplhací 

rámy – Bezpečnostní poţadavky a zkušební metody 

     Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní poţadavky pro ţebřiny, průlezky a šplhací 

rámy doplňující základní bezpečnostní poţadavky dle ČSN EN 913. 

 

Bezpečnostní poţadavky 

Značení  

     Musí být v souladu s ČSN EN 913 a zároveň musí obsahovat – název výrobku, údaje o 

nejvyšším moţném počtu uţivatelů (maximální bezpečné zatíţení) a rok výroby. [11] 
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3.8 ČSN EN 12655: Gymnastické nářadí – Gymnastické kruhy – Funkční a 

bezpečnostní poţadavky, zkušební metody 

      Tato evropská norma specifikuje funkční poţadavky a specifické bezpečnostní poţadavky 

pro gymnastické kruhy včetně všeobecných bezpečnostních poţadavků. Platí pro 3 typy 

gymnastických kruhů. 

 

Funkční a bezpečnostní poţadavky 

Typy gymnastických kruhů: 

1. Gymnastické kruhy s pevně nastavenou výškou 

2. Gymnastické kruhy s různě nastavenou výškou 

3. Gymnastické houpací kruhy s různě nastavitelnou výškou  

 

Gymnastické kruhy musí odpovídat poţadavkům EN 913. Nesmí se objevit ţádné znaky 

nalomení, prasklin, poškození nebo uvolnění seřizovacího mechanizmu /pokud je pouţit. 

Nesmí se objevit v ţádném směru trvalé deformace.  

U dvou prvních typů kruhů nesmí být lano upevněno přímo na kruh. 

U třetího typu musí být lano zapleteno a nesmí být snýtované nebo zasvorkované.  

Pro typ 3 platí, ţe osa otáčení houpavého pohybu nesmí být výše neţ 5,6 m nad zemí.  

Vzdálenost mezi soupravami kruhů nesmí být menší neţ 1500 mm. 

Zařízení musí být smontováno podle pokynů výrobce a připraveno k pouţití. [12] 

 

Návod k pouţití musí obsahovat 

- typ 

- nářadí nesmí pouţívat více jak 1 osoba 

- neseřizovat během cvičení 

- podrobnosti k sestavení a seřízení 

- schéma zobrazující doporučený prostor pro bezpečné pouţití  

 

Značení  

     Musí být v souladu s EN 913. [12] 
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3.9 ČSN EN 12197: Gymnastické nářadí – Hrazdy – Bezpečnostní 

poţadavky a zkušební metody 

     Tato evropská norma stanoví bezpečnostní poţadavky pro 3 typy hrazd. 

 

Bezpečnostní poţadavky 

Typy hrazd: 

1. Hrazda upevněna základy v zemi 

2. Hrazdy s patkou zakotvenou západkou k podlaze 

3. Hrazda zakotvena lany 

 

     V této normě jsou uvedeny bezpečnostní poţadavky, ve kterých jsou vedeny rozměry, 

stabilita, tuhost, zbytkový průhyb, pevnost vše je stanoveno dle ČSN EN 913. Dále je zde 

uveden návod k pouţití, který musí dodat výrobce/dodavatel. [13] 

 

Návod k pouţití musí obsahovat 

- typ 

- podrobnosti pro montáţ včetně seřízení 

- podrobnosti pro montáţ 

- podrobnosti pro ustavení 

 

Značení  

     Musí být v souladu s ČSN EN 913 a zároveň musí obsahovat – rok výroby. [13] 

 

3.10 ČSN EN 12503-1: Sportovní ţíněnky – Část 1: Ţíněnky pro 

gymnastiku, bezpečnostní poţadavky 

     Tato evropská norma stanoví bezpečnostní poţadavky pro 8 typů gymnastických ţíněnek 

pouţívaných ve škole, při tréninku a při soutěţích.  

 

Bezpečnostní poţadavky 

Typy ţíněnek: 

1. Ţíněnky pro cvičení na zemi bez skákání  

2. Ţíněnky pro cvičení na zemi se skákáním 

3. Ţíněnky pro cvičení na zemi se skákáním a doskakováním 
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4. Ţíněnky pro kontrolování jednoduché doskoky z nářadí 

5. Ţíněnky pro doskoky 

6. Ţíněnky pro náročné doskoky 

7. Dopadové matrace pro jednoduché cvičení                           

 

Značení 

     Ţíněnka musí být značena čitelně a nesmazatelně následujícími informacemi:  

- číslem této evropské normy a číslem typu   

- jménem a značkou výrobce, prodejce nebo dovozcem a rokem výroby. 

- pokud to není rozpoznatelné, tak musí být označena vrchní strana ţíněnky [14] 

 

3.11 Metodická informace MŠMT k zabezpečení provozu a údrţby ve 

sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách  

      Tato metodická informace doporučuje postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany 

zdraví a bezpečnosti při uţívání zařízení. Její součásti je i seznam souvisejících právních 

předpisů a ČSN EN. [4] 

     Je určena pro všechny provozovatele těchto zařízení. [4] 
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4 PODMÍNKY K BEZPEČNÉMU PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

4.1 Povinnosti výrobce a dodavatele 

    Je to osoba, která příslušný výrobek vyrobí nebo ho uvede na trh. 

    U výrobků uváděných na trh musí předloţit dodavatel tyto dokumenty: 

a, návod pro montáţ 

b, návod k uţívání 

c, u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu) 

d, dodací list 

e, záruční list 

f, dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou  

g, označení výrobků dle příslušných ČSN EN                             

 

4.2 Povinnosti provozovatele   

      Ředitel školy, jako provozovatel tělocvičny, zabezpečuje jím pověřeným pracovníkem 

přejímku výrobků a dokladů k nim.  

     Provozuje a udrţuje prostory, náčiní a pomůcky v bezpečném stavu podle vypracovaných 

provozních předpisů k danému prostoru a podle vypracovaných provozních řádů.  

     Zajišťuje provedení odpovídajících oprav výrobků v rámci odstranění bezpečnostních 

rizik, pro další moţné uţívání s ohledem na omezenou dobu ţivotnosti.  

     Zajišťuje jednoduchou údrţbu provozovaných zařízení. Náročnější údrţby mohou 

provádět pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci, seznámeni s charakterem výrobku a 

povinnostmi údrţby v souvislosti s pokyny výrobce.  

    Zabezpečuje opravy vyţadující odborné znalosti, které musí provádět: 

a) revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť.  

Ten zajišťuje opravy běţného charakteru a zabezpečuje okamţitý bezpečný provoz 

zařízení.  

 

b) servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť. 

Ten zajišťuje opravy a montáţe, vyţadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu 

náhradních dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování 

montáţních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť.  
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     Provozovatel musí vést knihu (evidenční kartu) oprav, závad a další nezbytnou 

dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů se 

zakládáním revizních zpráv a zjištěním závad a jejich odstraněním včetně evidence výsledků 

prohlídek kontrolních a odborných orgánů. 

 

     Dodrţuje podmínky hygienických poţadavků na prostor a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělání dětí a mládeţe.  

 

      Provozovatel v rámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí 

provozovaných herních a sportovních výrobků nezávislou certifikovanou osobou (revizním 

technikem). Pokud při kontrole revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné 

zařízení/nářadí ihned vyřadit z uţívání a zajistit technicky tak, aby nemohlo být do opravy 

pouţíváno. Na základě odborné technické kontroly, by měla být sjednána náprava a závady by 

měly být opraveny tak, aby byl opět zajištěn bezpečný provoz. Zvlášť je nutno dbát na 

případy, kdy revizní technik označí zařízení/nářadí za nevyhovující a neopravitelné.  

K vyřazení z uţívání a odstranění zařízení/nářadí z tělocvičen dochází tehdy, kdy oprava není 

ekonomická a nářadí vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN EN, např. má prošlou 

ţivotnost…..apod.  

 

4.3 Postup při provádění kontrol 

Běţná vizuální kontrola: 

      Provádí ji provozovatel (prostřednictvím učitele tělesné výchovy). Kontroly jsou 

prováděny vizuálně před kaţdým pouţitím nářadí a pomůcek. Pokud je nalezena závada, která 

by mohla zapříčinit úraz dítěte, potom nářadí ani pomůcky nesmi byt pouţity. Při zjištění 

závady se provádí zápis do knihy provozu.  

 

Provozní kontrola: 

     Provádí provozovatel (pověřená osoba), která je seznámena s charakterem výrobku. 

Kontroly bývají prováděny čtvrtletně. O kontrolách se vţdy vede písemný záznam.  

 

Odborná technická kontrola:  

      Tato kontrola je prováděná 1x ročně. Je prováděná výhradně revizním technikem, který 

má certifikát pro provádění údrţeb a běţných oprav.  
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5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

5.1 Švédské bedny 

     Na obrázku 5.1 švédská bedna se vychyluje do strany, je nestabilní, vychyluje se o 25 – 

30° stupňů. 

 

Obrázek 5.1 Švédská bedna 

Organizační opatření: 

- Navrhuji toto nářadí vyřadit z pouţívání z důvodu jeho nestability. Při pouţívání můţe 

dojít k ohroţení zdraví cvičícího. 

 

  

     Na obrázku 5.2 je štítek s údaji o tomto nářadí. U roku výroby je vidět, ţe je rok přepsán 

coţ je porušení zákona č. 22/1997 Sb. 

 

 

Obrázek 5.2 Štítek s údaji 
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     Na obrázku 5.3 je patrné, ţe z jednoho dílu švédské bedny vyčnívá několik vrutů o délce 

několika centimetrů. Tyto vruty a šrouby jsou u čtvrtého dílu ve výšce 0,5m od podlahy. Díly 

zároveň vykazují známky znatelného poškození. 

 

 

Obrázek 5.3 Trčící vruty u dílu švédské bedny a poškozené hrany  

 

Technické opatření: 

- Navrhuji tento díl švédské bedny opravit a nahradit vruty se zápustnou hlavou, řádně 

je uchytit, aby nikde nevyčnívaly, případně díl vyměnit za nový, aby neohroţoval 

bezpečnost a zdraví cvičících.   

 

 

     Na obrázku 5.4 je vidět rozpojený díl švédské bedny, který není řádně upevněn z důvodů 

pouţití kratších vrutů. Současně je vidět vyčnívající šroub, který má být dle ČSN EN 913 

zapuštěn a nikde nesmí vyčnívat. 
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Obrázek 5.4 Rozpojený díl švédské bedny 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji, aby při opravě tohoto dílu byly pouţity delší vruty a vyčnívající šroub 

nahradit šroubem se zápustnou hlavou.  

 

     Na obrázku 5.5 a obrázku 5.6 je vidět vyčnívající hřebík. Tato oprava měla být řešena  

předvrtáním a pouţitím šroubu, se zapustnou hlavou. Zajištění hřebíku filcovým krytím nemá 

v tomto případě ţádné opodstatnění.  

 

 

Obrázek 5.5 Vyčnívající hřebíky z dílů švédské bedny 
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Obrázek 5.6 Vyčnívající hřebíky z dílů švédské bedny, včetně vyčnívající třísky 

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji toto nářadí vyřadit z pouţívání vzhledem k většímu počtu zjištěných 

nebezpečných závad a z ohroţení zdraví při pouţívání. 

 

 

Pozn. Tato oprava není vhodně provedena dle ČSN EN 913, přestoţe byla provedena 

odbornou firmou podle revizní zprávy s výsledkem, ţe neohroţuje bezpečnost cvičícího. 

Zjištění bylo provedeno za dva měsíce po odborné revizi. 

 

      

     Na obrázku 5.7 je patrné, ţe vrchní díl švédské bedny není soudrţný. V levé části je vidět 

venkovní část a v pravé části vnitřní část švédské bedny. Při opravě byl pouţit nevhodný 

materiál, který zhruba měsíc po opravě znovu praskl. Při manipulaci s tímto dílem je moţné 

vloţení prstů do otvoru a jejich přiskřípnutí. Opravu provedla odborná firma. 
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Obrázek 5.7 Špatně opravený vrchní díl švédské bedny jeden měsíc po opravě 

 

Technická opatření: 

- Navrhuji tento díl švédské bedny odborně opravit pomocí dřevěných čepů a lepidla na 

přichycení vrchního dílu švédské bedny.  

 

     Na obrázku 5.8 jsou vidět dřevěné třísky po celé jedné straně spodní části vrchního dílu 

švédské bedny. Při manipulaci s tímto dílem je moţné potenciální riziko zadření třísky do 

prstu nebo pod nehty. 

 

Obrázek 5.8 Řádně neopracovaná spodní část vrchního dílu švédské bedny  
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Technické opatření: 

- Navrhuji zbrousit a nalakovat hrany tohoto dílu švédské bedny, případně nechat 

opravu provést odbornou firmou. 

 

      

     Na obrázku 5.9 je vidět, ţe tento díl švédské bedny je přichycen kovovým L profilem 

s ostrou hranou. Dle ČSN EN 913 výrobek nesmí mít špičaté čí ostré hrany, všechny části 

musí mít hladký povrch. 

 

 

Obrázek 5.9 Kovový L profil na spodní části dílu švédské bedny včetně jeho poškození na 

boční straně 

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji tuto švédskou bednu vyřadit z pouţívání, z důvodu nevhodné opravy 

dřevěného dílu kovovým L profilem s ostrou hranou, tento díl je nebezpečný a 

ohroţuje zdraví cvičícího. 
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5.2 Trampolíny 

 

     Na obrázku 5.10 je viditelně celá konstrukce trampolíny zkorodovaná. 

 

 

Obrázek 5.10 Zkorodovaná trampolína  

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji tuto trampolínu vyřadit z pouţívání z důvodů celkové koroze konstrukce a 

jejího celkového opotřebení a nestability. 
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     Na obrázku 5.11 je vidět zajišťovací šroub k nastavení výšky trampolíny, který není 

originální, je pouhou improvizací a je umístěn nesprávně. Správné umístění zajišťovacího 

šroubu není provedeno, čímţ je ohroţena bezpečnost uţivatele. Zároveň na tomto obrázku je 

vidět čep, který se můţe při cvičení vysunout. 

 

 

Obrázek 5.11 Nezajištění nohy trampolíny čepem a pouţití neoriginálního šroubu  

 

Technická opatření: 

- Navrhuji zajistit čep proti vyskočení a pouţít originální zajišťovací šroub.  

- Celkový stav trampolíny je z hlediska bezpečnosti nevyhovující, proto by měl 

provozovatel zváţit vyřazení této trampolíny z uţívání a nahradit ji novou, oprava by 

byla nerentabilní. 
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     Na obrázku 5.12 je vidět praskly úchyt na rámu trampolíny slouţící k upevnění 

lana skákací plochy. Konec upevňovacího lana je roztřepený.  

 

 

Obrázek 5.12 Roztřepený konec lana trampolíny a rezavé úchyty pro upevnění lana 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opravit kovový úchyt na uchycení pruţného lana současně při této opravě 

bylo by vhodné vyměnit celé pruţné lano. 

- Pokud tato oprava bude nerentabilní, je vhodné zváţit její výměnu za novou.  

 

     

     Na obrázku 5.13 je vidět, ţe u nohy trampolíny chybí záslepka z pruţného materiálu. Můţe 

to mít za následek riziko zranění při přenášení trampolíny. Můţe dojít k zastrčení prstu do 

otvoru a následnému vykloubení nebo zlomení prstu. Můţe rovněţ dojít k poškození podlahy 

v tělocvičně. 
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Obrázek 5.13 Neuzavřený otvor spodní části konstrukce trampolíny 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opatřit konec konstrukce záslepkou z pruţného materiálu, případně aby 

pruţná objímka na spodní části konstrukce byla z jednoho kusu včetně záslepky.  

 

5.3 Kůň a koza 

      Na obrázku 5.14 je vidět roztrţená kůţe na noze kozy, aţ na dřevěnou konstrukci. Tím 

pádem tato koza nevyhovuje poţadavkům dle ČSN EN 913, netlumí moţný náraz uţivatele.  

 

Obrázek 5.14 Roztrţená kůţe nohy 
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Technické opatření: 

- Navrhuji opravit tuto nohu vhodným zakrytím poškozené části nohy. 

 

      

     Na obrázku 5.15 je vidět průkazná nestabilita při přeskoku, koza se pohybuje dopředu, 

případně dozadu v délce  aţ 50 cm. Zařízení na nastavení výšky je těţce ovladatelné z důvodu 

špatných úchytů. Po vysunutí konstrukce na zvýšení výšky nářadí, je ještě více zpochybněna 

její stabilita. Chybí rovněţ štítek s údaji o výrobci a návody pro pouţití, obsluhu, opravy a 

údrţbu výrobku.  

 

 

Obrázek 5.15 Nestabilní nářadí 

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji toto nářadí vyřadit z pouţívání, vzhledem k většímu počtu zjištěných závad a 

z ohroţení zdraví a ţivota při pouţívání.  

 

Pozn. V době mého zjišťování stavu nářadí v tělocvičně se na této koze přihodil úraz 

ţáka. Koza se při přeskoku převrátila na záda cvičícího a způsobila mu poranění zad. 



35 

 

      Na obrázku 5.16 jsou vidět vyčnívající nohy přes obrys kozy. Při přeskoku můţe dojít 

k zakopnutí o tuto kovovou konstrukci. Samotná konstrukce spodní části je potencionálním 

rizikem, při pádu se o tuto kovovou konstrukci mohou cvičící poranit. Rovněţ záchrana 

poskytovaná učitelem má zhoršený přístup a zachraňující si můţe způsobit poranění v případě 

zakopnutí o tuto konstrukci. Válečky na spodní straně konstrukce, ulehčující manipulaci 

s kozou, mohou způsobit při přeskoku pohyb nářadí vpřed, případně vzad a tím narušit 

stabilitu nářadí. 

 

 

Obrázek 5.16 Kovová konstrukce kozy 

 

Technické opatření:  

- Celková spodní část konstrukce by neměla extrémně přesahovat do stran.  

- Materiál by neměl být z kovu a konstrukce by měla být překryta vhodným tlumícím 

materiálem.  

- Celkové provedení konstrukce je nevyhovující z důvodu potencionálního rizika úrazu. 

 

 

     Na obrázku 5.17 jsou vidět pojízdné válečky k usnadnění manipulace s kozou. Při náskoku 

tyto válečky nejsou zajištěny a tím pádem můţe dojít k posunu tohoto nářadí. V pravé části 

obrázku je vidět háček, který je z bezpečnostních důvodu nevyhovující.  
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Obrázek 5.17 Pojízdná konstrukce kozy 

Technické opatření: 

- Navrhuji výměnu háčku na nastavení výšky kozy za krouţek, aby nedošlo k úrazu. 

- Dále navrhuji, aby válečky pro manipulaci byly výklopné do polohy nahoru, aby 

nepopojíţděly při cvičení, nebo je navrhuji odstranit a nahradit spodní plochy 

konstrukce skluznými materiály, které mají klouzavost pouze v určitém směru.  

 

 

     Na dalším obrázku 5.18 je vidět gymnastická koza, která je konstrukčně nevyhovující 

v důsledku pouze jedné stojné nohy a přečnívající dolní konstrukce. V tomto případě uţ od 

pohledu je toto nářadí nestabilní, včetně vyčnívající spodní části konstrukce.  

 

 

Obrázek 5.18 Konstrukce kozy o jedné noze 
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Organizační opatření: 

- Z hlediska celkové konstrukce je pravděpodobnost vzniku úrazu velmi pravděpodobná 

proto by měly školy zváţit nákup takovéhoto cvičebního nářadí. 

 

5.4 Ţebřiny 

     Na obrzáku 5.19 je patrné, ţe nad konstrukcí ţebřin je připevněno potrubí s vodou a ve 

vrchní části ţebřin je v jednom místě upevněn drţák potrubí (konzole) s ostrou hranou a 

vypustným ventilem v místě druhém. Ve spodní části obrázku je detail těchto dvou kovových 

konstrukcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.19 Vyčnívající konstrukce nad ţebřinami 
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Organizační opatření: 

- Nevhodné umístění ţebřin.  

- Z bezpečnostních důvodů by bylo vhodné buď tyto ţebřiny zrušit, nebo umístit někde 

jinde. 

 

 

     Na obrázku 5.20 je vidět špatné uchycení příček ţebřin. Uchycení je neodborně „fixováno“ 

v jednom případě gumou a v druhém případě pouze vloţením papíru do mezery, aby se příčka 

neotáčela. 

 

 

Obrázek 5.20 Protáčející se příčky ţebřin 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji, aby se tyto příčky vyměnily za příčky, které mají na koncích vhodné 

osazení. 
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     Na obrázku 5.21 je vidět nezabezpečená zásuvka za příčkami ţebřiny.  

 

 

Obrázek 5.21 Funkční elektrická zásuvka 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opatřit zásuvku záslepkou, aby nedošlo k úrazu el. proudem. 

 

 

5.5 Kruhy 

     Na obrázku 5.22 je vidět příklad nevhodné opravy popruhů. 

 

 

Obrázek 5.22 Popruhy kruhů 
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Technické opatření: 

- Navrhuji odborné přešití popruhů nebo výměnu celých popruhů za nové. 

 

 

     Na obrázku 5.23 je vidět nebezpečné zajištění zařízení pro nastavení a aretaci výšky kruhů 

v prostoru dveří. 

 

 

Obrázek 5.23 Nebezpečné zajištění zařízení pro nastavení a aretaci výšky kruhů v prostoru 

dveří 

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji připevnit lana pro nastavení aretace a výšky kruhů pevně ke zdi, aby volně 

nevisely v prostoru a při nepouţívání kruhů neohroţovaly při průchodu dveřmi cvičící. 
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5.6 Šplhací lana 

 

     Na obrázku 5.24 je vidět rozpletené šplhací lano v celé jeho délce. Při šplhu můţe dojít 

k vloţení prstů mezi jednotlivé prameny lana a tím k následnému úrazu. 

 

 

Obrázek 5.24 Rozpletené šplhací lano 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji toto šplhací lano vyřadit z pouţívání a nahradit lanem novým. 
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5.7 Odrazové můstky 

 

      Na obrázku 5.25 je vidět poškozená odrazová plocha u odrazového můstku. Tato plocha 

by měla být pokryta protiskluzovým materiálem. 

 

 

Obrázek 5.25 Poškozený povrch  

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opravit odrazovou plochu tímto způsobem: odstranit zbytek stávajícího 

materiálu a místo něj pouţít vhodný protiskluzový materiál. 

 

 

     V levé části obrázku 5.26 jsou vidět šrouby, které při odrazu doléhají na spodní konstrukci 

odrazového můstku a tím dochází k poškozování materiálu. V pravé části je vidět detail 

spodní části vrchního dílu odrazového můstku, který je zlomený.  
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Obrázek 5.26 Poškozená část odrazového můstku 

 

Organizační opatření: 

- Navrhuji toto nářadí vyřadit z pouţívání v důsledku velkého poškození odrazové 

plochy. 

 

 

5.8 Hrazdy 

 

     Na obrázku 5.27 je vidět nezapadající zajišťovací kolík. Při pouţívání můţe dojít 

k uvolnění a následnému vypadnutí ţerdě. 

 

 

Obrázek 5.27 Nezapadající zajišťovací kolík 
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Technické opatření: 

- Navrhuji jiný tvar zajišťovací zaráţky, aby dolehla těsně ke konstrukci hrazdy a tím 

zabránila vypadnutí zaráţky, která by zároveň nevyčnívala mimo konstrukci hrazdy.  

      

 

     Na obrázku 5.28 je vidět nebezpečně vyčnívající kus konstrukce hrazdy, která má ostré 

hrany. 

 

 

Obrázek 5.28 Nebezpečně vyčnívající část konstrukce 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji tuto vyčnívající část konstrukce hrazdy odstranit, protoţe neměla ţádnou 

funkci a zbytečně ohroţovala cvičící. 
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     Na obrázku 5.29 je vidět nezajištěná sloţená hrazda.  

 

 

Obrázek 5.29 Nezabezpečena konstrukce hrazdy 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji zajistit spodní části pohyblivé nohy hrazdy k nepohyblivé pomocí řemínku 

nebo objímky. 

 

 

5.9 Lavičky 

      

     Na obrázku 5.30 je vidět pouţité nevhodné dřevo (sukovité). Pouţíváním a stářím se tento 

suk uvolnil a vypadl, tím pádem se na vrchní ploše lavičky vytvořila díra o průměru 3 cm. 
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Obrázek 5.30 Vypadlý suk  

 

Technické opatření: 

- Navrhuji tuto díru opravit vyplněním dvousloţkovým tmelem, následným 

zabroušením do stávajícího tvaru a přelakováním. 

 

      Na obrázku 5.31 je vidět vyštípnutá část nohy lavičky, tím pádem je lavička nestabilní a 

nevhodná k pouţívání. 

 

Obrázek 5.31 Nestabilní lavička 



47 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opravit vyštípnutou nohu lavičky buď upevněním a vlepením stávající nohy 

nebo vyměnit celý poškozený kus. Zváţit, zda oprava bude rentabilní. 

 

 

      Na obrázku 5.32 je vidět poškozený povrch lavičky, o který se cvičící můţe poranit 

zabodnutím třísky. 

 

 

Obrázek 5.32 Poškozený povrch 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opravit tuto lavičku zbroušením poškozené vrstvy a opětovným 

nalakováním.  
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      Na obrázku 5.33 je vidět roztrţená látková krycí vrstva závěsu lavičky. 

 

 

Obrázek 5.33 Poškozená krycí vrstva 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji odstranit poškozený textilní materiál a nahradit ho novým, aby zakryl kovové 

závěsy lavičky. 

 

 

5.10 Ţíněnky 

  

     Na obrázku 5.34 je vidět utrţený úchyt pro přenášení ţíněnky. Takto utrţený úchyt 

znemoţňuje přenášení ţíněnky čtyřmi osobami.  
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Obrázek 5.34 Utrţený úchyt ţíněnky 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji opravit utrţený úchyt, včetně kvalitního zacelení díry.  

 

 

     Na obrázku 5.35 je vidět natrţená ţíněnka ve švu vlivem manipulace. 

 

 

Obrázek 5.35 Natrţený šev 
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Technické opatření: 

- Navrhuji opravit tuto ţíněnku: přešít spoje, aby se tato část ţíněnky zpevnila a dále se 

netrhala. 

 

 

     Na obrázku 5.36 je vidět roztrţená koţenka na ploše ţíněnky. Při pouţívání této ţíněnky 

můţe dojít při doskoku na tuto ţíněnku k zakopnutí a následnému pádu mimo ţíněnku. 

 

 

Obrázek 5.36 Roztrţená plocha ţíněnky 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji zašít roztrţenou plochu a následně ji přelepit vhodným materiálem. 
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     Na obrázku 5.37 je vidět, jak neodborně jsou prováděny některé opravy roztrţených 

ţíněnek. Tyto opravy jsou prováděny nevhodným přešitím nebo lepením.  

 

Obrázek 5.37 Neodborná oprava 

 

Technické opatření: 

- Navrhuji, aby tyto opravy byly prováděny jiným způsobem a to nalepením nového 

kusu koţenky a následným přešitím.       
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6 ZÁVĚR 

 

     V předloţené bakalářské práci byl zhodnocen stav  pěti tělocvičen v Moravskoslezském 

kraji. Tento kraj vykazuje největší úrazovost dětí v ČR dle údajů české školní inspekce. 

Jedním z nejčastějších prohřešků byla chybějící dokumentace k tělocvičnému nářadí např. 

návody  uţívání, dodací listy, záruční listy a v mnoha případech chyběla značení výrobků, 

která musí být v souladu s EN 913.  

      

     V některých případech bylo tělocvičné nářadí v nevyhovujícím stavu, které ohroţovalo 

zdraví cvičícího. Z tohoto důvodu mohlo dojít k poranění dětí a v některých případech i k 

jejich úrazu s trvalými následky. 

 

     Revize tělocvičen byly na kaţdé navštívené škole prováděny 1x ročně a tím byl naplněn 

poţadavek předpisu. Ovšem v jakém stavu se nářadí nacházelo, je patrné z mých fotografií a 

příslušného hodnocení.   

V mnoha případech je osoba revizního technika, servisního technika a rovněţ osoby, která 

opravuje toto nářadí jedna a tatáţ. Je na pováţenou, zda by funkci revizního technika neměla 

dělat osoba, která je nezávislá na opravách těchto zařízení, protoţe v současnosti často sám 

sobě zajišťuje práci (někdy neodborně prováděnou), případně si ponechá ještě další závady 

zase napříště, aby měl co revidovat, případně opravovat. 

     Při mém zjišťování současného stavu tělocvičen uplynulo od revize a oprav pouze dva 

měsíce a tělocvičná nářadí byla opět v nevyhovujícím stavu. Tak závaţné nedostatky, které 

jsou v mé práci zdokumentovány, nemůţe revizní technik přehlédnout. A ţe by se tato nářadí 

za dva měsíce natolik poškodila při jejich uţívání, je nepravděpodobné.  

 

     Proto by stálo za zváţení, aby akreditační orgány, které vydávají certifikáty pro právnické 

a fyzické osoby, které se zabývají revizemi, opravami a servisem tělocvičného nářadí, 

nespojovaly osoby, které revidují stav nářadí s osobami, které tyto nářadí opravují.  

 

     Zároveň navrhuji, aby akreditační orgány před vydáním certifikátu kontrolovaly také 

úroveň oprav, případně podmínky, ve kterých bude servis poskytován. Pokud vydají certifikát 

na opravy těchto zařízení je zapotřebí, aby byly následně schopni kontrolovat podmínky, ve 

kterých se tato nářadí opravují a jakým způsobem i v pozdější době. 



53 

 

     V některých případech je nářadí při opravě v takovém stavu, ţe by bylo vhodnější zakoupit 

nářadí nové, neţ je nechat opravit. Tím pádem by bylo vhodné, aby na školách byla 

kompetentní osoba, znalá a informovaná o kvalitě kupovaných výrobků tak, aby byl znám 

výrobce, aby byla vţdy k výrobkům dodána také dokumentace, jako je návod pro obsluhu a 

údrţbu daného výrobku, záruční a dodací listy.  

Zároveň by měla tato osoba mít moţnost zkonzultovat s odborníky, kteří se v této 

problematice lépe vyznají a jsou schopni poradit, zda cena za kterou výrobek kupují, je 

adekvátní jejich kvalitě. 

 

     Pro gymnastická nářadí jako jsou - lavičky, odrazové můstky a šplhací lana, u kterých byly 

zjištěny rovněţ nedostatky, nejsou v současné době normy pro výrobce, kde je mimo jiné 

zakotvena povinnost, co musí obsahovat návod pouţití. Chybějící normy by bylo vhodné 

dopracovat. 

 

     Dle dříve uvedené statistiky školních úrazů nejsou zjišťovány příčiny a zdroje úrazů dle 

skutečnosti. Většina úrazů se zařazuje do kategorie nešťastných náhod, ale nikde se neuvádí 

jejich zdroje, kterým můţe být např. i tělocvičné nářadí. Tím pádem je statistika zavádějící. 

 

     Pokud by se alespoň částečně tyto nedostatky odstranily, mohla by se statistika úrazovosti 

dětí ve školách a hlavně v tělocvičnách v Moravskoslezském kraji sníţit. 
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