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ANOTACE 

BUTKOVSKÝ, Jiří. Požadavky na bezpečnost prostředků lidové zábavy. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 2011. 40 s. 

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování přehledu poţadavků na bezpečnost prostředků 

lidové zábavy a způsob jejich hodnocení. V současné době je pouţíváno velké mnoţství 

prostředků lidové zábavy, jejichţ bezpečnost je ovšem zpochybnitelná. I přes aktuální změny 

legislativy není vyřešeno jejich posuzování nebo je řešeno jen okrajově. V práci je provedeno 

shrnutí poţadavků na bezpečnost prostředků lidové zábavy a navrţení protokolů jako 

oficiálních dokumentů pro prostředky lidové zábavy, které budou dokladem o kontrole, a jejíţ 

výsledky reflektují skutečnou provozuschopnost a bezpečnost daného prostředku tak, aby se 

mohl zavést do praxe, a tím výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti prostředků lidové zábavy. 

Klíčová slova: prostředky lidové zábavy, bezpečnost, poţadavky, hodnocení 

 

ANNOTATION 

BUTKOVSKÝ, Jiří. Requirements for Fairground and Amusement Park Machinery Safety. 

Bachelor´s Thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011. 40 p. 

My Bachelor thesis is focused on drawing up a list of safety requirements for fairground and 

amusement park machinery and a method of its assessment. Currently there are used many 

types of machines in public amusement parks, but their safety is questionable. Despite recent 

changes in legislation the question of safety assessment is not yet resolved or is dealt with 

only marginally. In the thesis there is carried out a summary of requirements for fairground 

and amusement park machinery safety and proposition of protocols which would serve as 

official documents for amusement park machinery safety inspection. The inspection's result 

would then reflect real serviceability and safety of given machinery so it could be put into 

operation, and therefore significantly contribute to increasing the safety of amusement park 

machinery. 

Keywords: amusement park machinery, safety, requirements, assessment  
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1 Úvod 

 

Cílem mé bakalářské práce je vypracovat přehled poţadavků na bezpečnost prostředků lidové 

zábavy a způsob jejich hodnocení.   

V současné době je pouţíváno velké mnoţství prostředků lidové zábavy, jejichţ bezpečnost je 

ovšem zpochybnitelná, coţ lze doloţit přehledy nehod. Jelikoţ se ale nevedou přehledy 

„skoronehod“, nelze objektivně posoudit, zda jsou všechny nehody zaznamenané. 

Legislativa, zabývající se prostředky lidové zábavy, je obsaţena v zákoně č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů spolu s nařízením vlády 

č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále jsou prostředky lidové zábavy řešeny v normě ČSN EN 13814, zabývající se 

podrobně všemi moţnými atrakcemi, které jsou na trhu a stanovuje jejich poţadavky ale  

i poţadavky pro výrobce a provozovatele. I přes aktuální změny legislativy, které nově 

zařazují prostředky lidové zábavy mezi stanovené výrobky, a tím na ně kladou zvýšené 

poţadavky, není vyřešeno jejich posuzování nebo je řešeno jen okrajově. Proto se prostředky 

lidové zábavy dostávají na trh, aniţ by kritéria bezpečnosti byla dozorována. Toto je důvod, 

proč se tato práce zaměřuje na jejich hodnocení. 

V současné době neexistuje právní předpis, který by přesně definoval, jak často mají být 

prostředky lidové zábavy kontrolovány. Proto chci navrhnout oblasti, kterých by se takové 

kontroly týkaly, jejich přesně stanovené lhůty, které by musely být dodrţovány a odbornost 

kontrolorů, která by od nich musela být vyţadována.  

Práce také obsahuje způsob posuzování daného prostředku lidové zábavy zaloţeného  

na identifikaci příčin nehod. Pomocí vyhodnocení příčin nehod uvedených v grafu se zaměřuji 

na nejzávaţnější příčiny za účelem jejich odstranění a zabránění opakovaných případů 

v budoucnosti. 

V práci je provedeno shrnutí poţadavků na bezpečnost prostředků lidové zábavy a navrţení 

protokolů jako oficiálních dokumentů pro prostředky lidové zábavy, které budou dokladem  

o kontrole, a jejichţ výsledky reflektují skutečnou provozuschopnost a bezpečnost daného 

prostředku tak, aby se mohl zavést do praxe, a tím výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti 

prostředků lidové zábavy. 
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2 Rešerše 

 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon stanovuje technické poţadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 

ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní prostředí, popřípadě jiný oprávněný 

zájem. Také určuje práva a povinnosti osob, které uvádějí výrobek na trh, distribuují či 

uvádějí do provozu výrobky ohroţující ve zvýšené míře oprávněný zájem. Stanovuje práva  

a povinnosti pověřených osob k činnostem, které souvisí s uplatňováním českých technických 

norem a státním zkušebnictvím. Zajišťuje informační povinnosti týkající se tvorby 

technických předpisů a norem. Dále upravuje v návaznosti na akreditaci subjektů posuzování 

shody. 

 

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, 

ve znění pozdějších předpisů 

Toto nařízení vlády definuje stanovené výrobky a jejich základní poţadavky. Stanovuje 

podmínky a způsob posouzení shody. Poslední novela povaţuje za stanovené výrobky  

i prostředky lidové zábavy. 

 

Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon stanovuje další poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky, značení  

a signály, rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, odborná způsobilost, 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 

osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci na staveništi. 
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Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Toto nařízení vlády stanovuje minimálními poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, ochranná zařízení, 

kontrolu bezpečnosti provozu zařízení, stanovení příslušné dokumentace. Přílohy řeší další 

poţadavky na zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, přemisťování zavěšených břemen, 

pouţívání pojízdných zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů a stabilních 

skladovacích zařízení sypkých hmot. 

 

ČSN EN 13814:2005 Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost 

Tato norma se zabývá minimálními poţadavky nezbytných pro zajištění bezpečného návrhu, 

výpočtu, výroby a instalace aţ po provoz, prohlídky, údrţby a zkoušky prostředků lidové 

zábavy a je podrobněji rozebrána v této bakalářské práci. 
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3 Definice pojmů 

 

Prostředek lidové zábavy – jakákoliv jízdní, textilní nebo membránová konstrukce nebo 

zařízení, postranní stánky, podia, strany tvořící část jízdního zařízení, stánky, tribuny apod., 

které lze instalovat opakovaně bez poškození nebo ztráty integrity i dočasně nebo trvale  

na pouťových prostranstvích, v zábavních parcích či jiných lokalitách.[8] 

Výrobce - osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených 

nařízením vlády téţ osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který 

odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem.[1] 

Dovozce - ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného neţ členského státu Evropské unie nebo 

uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje.[1] 

Skoronehoda - Skutečná událost, která nastala, při níţ mohlo dojít k ohroţení ţivota a zdraví, 

majetku, (případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku 

nedošlo.[11] 
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4 Legislativní požadavky 

 

Podmínky pro uvedení prostředků lidové zábavy do provozu stanoví zákon č. 22/1997 Sb.,  

o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády nařízení 

vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

4.1 Požadavky podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. 

Novela č. 88/2010 Sb., která upravuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb., nově povaţuje  

za stanovené výrobky i prostředky lidové zábavy. Coţ znamená, ţe tyto prostředky musí mít 

příslušnou technickou dokumentaci, kterou zpracuje výrobce nebo dovozce a bude obsahovat: 

- Všeobecný popis výrobku. 

- Výrobní výkresy a schémata zapojení sestav, součástí, obvodů, sloţení výrobku, 

technologický postup. 

- Popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, 

návody k pouţívání včetně případných nároků na obsluhu. 

- Výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému pouţití uváděné jako 

součást dokumentace musí být v českém jazyce; (pokud je třeba upozornění uvést 

přímo na výrobcích, musí být provedeno čitelně a trvanlivě). 

- Přehled technických předpisů a seznam pouţitých českých technických norem. 

- Výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek. 

 

Dále musí zajistit u autorizované osoby posouzení shody. Kdyţ jsou obě podmínky splněny  

a výrobek označen „CE“, znamená to, ţe výrobek odpovídá poţadavkům předpisů a je 

bezpečný. 
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4.2 Bezpečnost prostředků lidové zábavy podle normy 

Norma ČSN EN 13814:2005 Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky – 

Bezpečnost vyţaduje, aby konstrukční podklady obsahovaly všechny dokumenty  

pro posouzení stability a provozní bezpečnosti prostředků lidové zábavy. Dále musí být 

poskytnuty nezávislému inspekčnímu orgánu. Dokumenty musí zahrnovat všechny 

konstrukční podmínky týkající se provozu prostředku lidové zábavy. Vyţaduje se popis 

konstrukce, provozu a provozní bezpečnost. 

Z důvodu neustálého podrobování povětrnostními vlivy, opotřebování díky častému 

rozkládání a skládání musí ověřování zahrnovat analýzy mezních stavů únosnosti, únavy, 

stability (ohnutí tyčí, vyboulení desek a pláště), deformace, ověřování bezpečnosti proti 

převrácení, sklouznutí a zdvihnutí z podkladu. 

Ke všem prostředkům lidové zábavy musí být vypracovány tyto dokumenty: 

a) Provozní manuál 

- Výrobce musí poskytnout obsáhlé návody zahrnující montáţ, provoz a údrţbu. 

Musí být uvedeny pokyny a podrobnosti o kvalifikaci personálu. Návody musí být 

provedeny v jazyce uţivatele a musí tvořit součást průvodní knihy. 

- Pokyny k montáţi a demontáţi zařízení, specifikaci vybavení, nástrojů, materiálů 

nebo částí, které musí být pouţity pro bezpečnou montáţ a demontáţ prostředku 

lidové zábavy, pokyny pro přípravu podkladu, posloupnost montáţe, metody 

připojování elektrických instalací, podrobnosti o uzemnění proti účinkům přepětí, 

podrobnosti o maximálních zatíţeních.  

- Provozní pokyny, které popisují řízení a jejich funkce, doporučené postupy  

pro nástup a výstup pasaţérů a omezení slouţící k zabránění statického přetíţení 

zařízení, stanovené mezní stavy a omezení pro pasaţéry, podrobnosti o zádrţných 

zařízeních pro pasaţéry a návod jejich pouţití.  

- Obsahuje také pokyny pro údrţbu, seznam součástí, které musí být pravidelně 

mazány, pravidelně vyměňovány, seznam konkrétních zkoušek, které mají být 

provedeny.  

- Speciální informace, například zvláštní poţadavky na přípravu zařízení, 

podrobnosti o údrţbě, servisu nebo opravách. 
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- Výkresy a schémata zahrnující obrysový výkres s uvedením hlavních rozměrů 

postaveného zařízení a doporučené minimální bezpečné vzdálenosti u pohybujících 

se zařízení, schémata řídicích systémů (hydrauliky, pneumatiky, elektroniky). 

 

b) Průvodní kniha 

- Musí jasně identifikovat zařízení a obsahovat souhrn technických a provozních 

údajů, historii zařízení, záznamy o všech jeho opravách, změnách, prohlídkách, 

zkouškách a kontrolách a podrobné protokoly o těchto výkonech, včetně výňatku 

z konstrukčních podkladů poskytujících informace relevantních pro identifikaci  

a inspekci nezávislým inspekčním orgánem.  

- Průvodní kniha musí být k dispozici na kaţdém instalačním místě pro údrţbu, 

zkoušky, prohlídky a kontroly. Všechny protokoly o provedení prohlídek musí být 

zahrnuty formou vhodných záznamů. 

- Pro ilustraci, jak vypadají části z průvodní knihy, jsem přiloţil do přílohy záznamy  

o poruchách/nehodách a záznamy o neplánované údrţbě, opravách a úpravách 

ovlivňujících bezpečnost zařízení. 

 

c) Oficiální technická dokumentace 

- Soubor technické dokumentace skládající se z konstrukčních výkresů 

poskytujících podrobné informace o návrhu, výpočtu, konstrukci, dále pokyny  

a informace týkající se provozu, údrţby a zkoušení nezávislým inspekčním 

orgánem.  

- Součástí této dokumentace musí být všechny protokoly o provedení prvotního 

schválení a prohlídek. 

- Dokumentace musí obsahovat popisy konstrukce a provozu, konstrukční výkresy, 

podrobné výkresy, výpočty namáhání včetně únavových výpočtů, posuzování rizik 

prostředku lidové zábavy v provozu, protokoly o provedení prohlídek a schválení, 

všechna schémata zapojení elektrických, hydraulických nebo pneumatických 

součástí nebo zařízení, situační výkresy únikových cest, všechny certifikáty  

pro materiály, součásti a protipoţární odolnost, návod k pouţití a provozu v jazyce 

uţivatele a výrobce vysvětlující stavbu a demontáţ, údrţbu a provoz zařízení  

a seznam součástí, které musí být pravidelně vyměňovány. 

- Na kaţdé atrakci musí být umístěn identifikační štítek s následujícími údaji: 

 Jméno a adresa výrobce (nebo dovozce, dodavatele). 
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 Typ / číslo modelu. 

 Výrobní číslo. 

 Měsíc a rok výroby 

 Datum prvotního schválení. 

 Schvalovací značka / číslo nezávislého inspekčního orgánu. 

 Bezpečné provozní zatíţení / počet přepravovaných osob. 
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5 Prostředky lidové zábavy ve světě [8] 

 

Všechny atrakce musí být v přiměřených intervalech podrobovány důkladným prohlídkám. 

Intervaly mezi dvěma následnými prohlídkami se řídí existujícími národními předpisy.  

Jednotlivé státy Evropské unie řeší bezpečnost prostředků lidové zábavy rozdílně. 

Pro ilustraci uvádím ve své práci řešení bezpečnosti prostředků lidové zábavy v Německu, 

Velké Británii, Nizozemsku a Švédsku. 

 

5.1.1 Německo 

Stanovuje pro prostředky lidové zábavy lhůty kontrol v závislosti na druhu prostředku lidové 

zábavy a stanovuje jejich maximální interval prohlídek. Tento interval umoţňuje úpravu 

délky intervalů prohlídek a následného vydání nebo prodlouţení provozního oprávnění nebo 

povolení na základě stavu zařízení nebo konstrukce. Maximální moţný interval se volí pouze 

u zařízení, která se instalují zřídka a která jsou v dobrém stavu. Příklady maximálního 

intervalu: 

Horské dráhy – 1x ročně 

Zdvihaná jízdní zařízení 1x 2 roky 

Řetízkové kolotoče – 1x 3 roky 

Ruská kola – 1x 2 roky 

 

5.1.2 Velká Británie 

Kaţdý prostředek lidové zábavy a kaţdá doplňující část, která můţe ovlivnit bezpečnost 

jízdního zařízení, je předmětem důkladné prohlídky minimálně jednou ročně nebo během 

zkrácené doby specifikované výrobcem či inspekčním orgánem. 
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5.1.3 Nizozemsko 

V Nizozemsku je stanovené provádění prohlídek všech prostředků lidové zábavy na jeden rok 

v souladu s národním předpisem „Besluit veiligheid attractie – en Speeltoestellen“ 

z 3. 9. 1996 je interval důkladné prohlídky stanoven na jeden rok. 

 

5.1.4 Švédsko 

Prostředky lidové zábavy musí být podrobeny inspekci před pouţitím veřejnosti. Dále 

stanovují inspekci akreditovaným inspekčním orgánem a povinnosti inspekce po první 

instalaci zařízení a následně jednou ročně nebo po provedení změny. K tomu je stanovena 

odpovědnost vlastníka zařízení provádět vlastní kontrolu po provedení instalace a denní 

kontroly. 
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6 Hlavní nebezpečí 

 

Z přehledu uvedeného v tabulce 1 jednoznačně vyplývá, ţe se nejvíce problémů vyskytuje 

z důvodu nedostatečně nadimenzované zábrany, která by zajistila dostatečnou ochranu 

pasaţérů (43,75%). Druhou největší příčinou je špatně navrhnutá statika (37,50%) a poslední 

příčinou je špatný postup činnosti (18,75%) související s nedůslednou obsluhou. 

Samotný problém je třeba hledat jiţ v samotném návrhu prostředku. Špatně vyrobený 

prostředek dříve či později spadne nebo se na něm někdo zraní. Zabránit by se tomu mělo 

důkladnou kontrolou, kdy strojní inţenýr, který kontroluje dané prostředek, vyhodnotí podle 

dostupné dokumentace a příslušných výpočtů spolu s normou ČSN EN 13814:2005, zda je 

prostředek opravdu dobře navrhnut. V případě pochybení nevydá potvrzení, ţe je prostředek 

v pořádku, ale vrátí jej do výroby k přepracování. V prvé řadě je třeba hledět na bezpečnost 

pasaţérů, kteří mají být dostatečně jasně vyrozuměni, jak se na prostředku chovat a zajistit 

technicky jejich bezpečnost. 

Pro návaznost dále v práci uvádím jednotlivé případy nehod prostředků lidové zábavy, které 

vznikly v České republice v letech 1997 aţ 2007 tak, jak jsou uvedeny online na internetu. 

 

V roce 1997 se smrtelně zranil muž, jehož odstředivá síla vymrštila z centrifugy na mělnickém 

vinobraní. Po spuštění stroje se na sedačce postavil. 

Příčinou bylo neoprávněné jednání postiţeného, který se na sedačce postavil, i přesto ţe měl 

na sobě zábranu. K tomu mohlo dojít jen z důvodu technické závady, neboť obsluha před 

rozjetím centrifugy nezkontrolovala dostatečně funkčnost zábrany. 

 

Rok 1999 v Dubenci na Trutnovsku se zřítil řetízkový kolotoč, sedm dětí utrpělo lehká zranění. 

Havárii způsobilo utržení ložiska. 

Příklad selhání nedostatečně dimenzované konstrukční části, kvůli které došlo k destrukci 

zařízení a následnému zranění. 
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V roce 2003 se při bungee jumpingu v Jaroměři na Náchodsku mladá žena udeřila do hlavy. 

Utrpěla těžký otřes mozku. 

Zranění ţeny bylo způsobeno špatným odměřením délky lana na seskok, tzn. špatným 

postupem obsluhy bungee jumpingu. 

 

Dva lidé se těžce zranili v roce 2007 při srážce na bobové dráze na pražském Proseku. 

Další špatný postup činnosti v důsledku nedodrţení dostatečné vzdálenosti mezi dvěma boby. 

 

V roce 2007 v Ostrově na Karlovarsku se potloukly dvě dívky na houpačce se speciální klecí. 

Rameno držící klec se utrhlo. 

Špatná statika zapříčinila zhroucení atrakce. Rameno nebylo dostatečně dimenzováno. 

Důkladná kontrola neodhalila, ţe rameno vykazuje neshody s poţadavky bezpečnostních 

předpisů. 

 

Další příklady havárií najdete v tabulce 1 v přehledu událostí. 
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Tabulka 1 Přehled událostí 

 

 

 

 

 

datum Událost Důvod 

1997 červen Dva vozíky horské dráhy se utrhly v Proboštově na Teplicku. 

Jeden člověk byl zraněn těţce, šest lehce. Nehodu zavinila 

únava materiálu. 

Statika 

1999 duben Na pouti ve Stříbře se zřítila centrifuga a zdemolovala 

řetízkový kolotoč. 17 dětí se zranilo. Soud vyměřil 

provozovateli a soudnímu znalci podmíněné tresty. Příčinou 

karambolu byla chybná konstrukce hydrauliky. 

Statika 

1999 srpen Dvouletý chlapec zemřel v Náměšti na Hané. Zachytil jej 

dětský kolotoč. 

Zábrana 

2000 srpen Sedmiletá dívka vypadla z řetízkového kolotoče v Hostinném 

na Trutnovsku. Těţce se zranila. 

Zábrana 

2000 září Z řetízkového kolotoče v Nymburku vyletěl dvacetiletý muţ. 

Zlomil si ţebro. 

Zábrana 

2003 květen V Ostravě se utrhla sedačka kolotoče Twister. Tři lidé se odřeli. Statika 

2005 duben Muţ a ţena středního věku vypadli v Brušperku na Frýdecko-

Místecku z atrakce zvané Lavice. Ţena se těţce zranila. 

Zábrana 

2006 

červenec 

V Březnici na Příbramsku vykolejil na bobové dráze vozík. 

Dívka si zlomila bérec, její otec se zranil lehce. 

Činnost 

obsluhy 

2009 květen Dětský řetízkový kolotoč se zřítil v Lutíně na Olomoucku. Dvě 

šestiletá děvčátka se lehce zranila. 

Statika 

2009 

červenec 

V Ivančicích se smrtelně zranil patnáctiletý chlapec, kterého do 

výšky šesti metrů katapultovala atrakce jménem Lavice. 

Zábrana 

2009 říjen V praţském Břevnově ze stejné atrakce vypadlo a zranilo se 

sedm lidí, někteří z nich středně těţce. 

Zábrana 
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Z přehledu uvedených v tabulce 1 jsem vypracoval graf, který ukazuje poměr jednotlivých 

příčin nehod na jejich celkovém počtu v procentech. 

 

 

Graf 1 Procentuální poměr příčin nehod 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,75% 

37,50% 

18,75% 

Zábrana Statika Činnost obsluhy

Procentuální poměr příčin nehod 
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7 Návrh zvýšení úrovně bezpečnosti 

 

Špatná zábrana (43,75 %) a statika (37,50 %) jsou největšími příčinami všech nehod, proto 

navrhuji, aby kontroly prostředků lidové zábavy prováděli pouze nezávislí odborníci z daného 

oboru, kteří správně vyhodnotí komplexní vzájemné spolupůsobení mechanických, 

elektrických, hydraulických a pneumatických systémů. Také správně zhodnotí zatíţení  

a namáhání, k nimţ dochází na těchto zařízeních transportujících pasaţéry. 

 

7.1 Kvalifikace 

Doporučuji, aby inspekční orgán měl experty pro oblast prostředků lidové zábavy. Jejich 

zaměření navrhuji členit následovně. 

 

7.1.1 Oblast statiky – únosnost a dimenzování 

Pro správné vyhodnocení výpočtů, pochopení hydraulických a pneumatických systémů, ale  

i celých strojních součástí je třeba, aby kontrolor byl drţitelem oprávnění vydané ČKAIT 

(Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě) v oboru posuzování 

statických konstrukcí. 

 

7.1.2 Oblast elektrotechniky 

Revizi elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci pro provádění revizí (revizní 

technici), kteří jsou znalí, jsou s vyšší kvalifikací, a kteří mají ukončené odborné vzdělání  

a praxi podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném 

znění a sloţili zkoušku před organizací státního dozoru Technické inspekce České republiky 

(dále jen „TIČR“). 

 

7.1.3 Oblast tlakových zařízení 

Revizi tlakových nádob stabilních provádí revizní technik s oprávněním vydaným organizací 

státního dozoru TIČR na základě vykonané zkoušky podle § 8 vyhlášky č. 18/1979 Sb., 
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kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti. 

 

7.1.4 Oblast zdvihacích zařízení 

Revizi zdvihacích zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti 

vydané organizací státního dozoru TIČR dozoru na základě vykonané zkoušky dle § 8 

vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

 

7.1.5 Hodnocení svarů 

Hodnocení svarů provádí svářecí technolog, coţ je osoba, která absolvovala školení a je 

drţitelem platného oprávnění vystaveného svářečskou školou, a která je oprávněna 

k provádění a vyhodnocování vizuální kontroly jako plnohodnotné nedestruktivní metody 

vyhodnocování kvality svarových spojů. Podmínky získání osvědčení jsou popsány v normě 

ČSN EN 473. 
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8 Postup kontroly 

 

Před prvním uvedením do provozu se prostředek lidové zábavy kompletně zkontroluje 

a provedou se všechny potřebné revize. Další kontroly a revize jiţ budou probíhat dle 

stanovených lhůt podle tabulky 2.  

Provozovatel zajistí pro účely kontroly odborníka s poţadovanou kvalifikací, který podle své 

specializace zkontroluje dané části prostředku lidové zábavy, zda odpovídají oficiální 

technické dokumentaci a zda prostředek lidové zábavy funguje a je sestaven podle provozního 

manuálu.  

V průvodní knize kontrol vyhledá minulé protokoly a zkontroluje, jestli obsahovaly neshody 

s poţadavky na prostředky lidové zábavy a zda jsou jiţ uvedeny do souladu. 

Rovněţ zkontroluje podle seznamu denních kontrol, zda se někdy vyskytly nějaké závady, 

poruchy, a zda se opakovaly, coţ můţe pomoci v detailnějším v zaměření na problematické 

části. 

O výsledku kontroly sepíše kontrolor protokol, který bude mít všechny náleţitosti, které jsem 

rozebral v kapitole níţe. 

 

8.1 Lhůty kontrol 

Pro zjištění aktuální provozuschopnosti a bezpečnosti prostředků lidové zábavy navrhuji lhůty 

kontrol: 

Tabulka 2 Lhůty kontrol 

Kontrola provedení (statické poţadavky) 1x 12 měsíců 

Revize elektrických součástí 1x 6 měsíců 

Revize zdvihacích zařízení 1x 12 měsíců 

Revize tlakových nádob stabilních 1x 36 měsíců 

Kontrola svarů 1x24 měsíců 
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8.2 Denní kontroly provozovatelem 

Provozovatel musí kaţdou atrakci denně kontrolovat podle průvodní knihy a provozního 

návodu dříve, neţ je atrakce zpřístupněna veřejnosti. Takové kontroly musí být prováděny 

také podle potřeby během provozu (např. kontrola opotřebení brzd). Součástí těchto kontrol 

musí být povinná zkušební jízda slouţící jako ověření funkčnosti bezpečnostních ovladačů, 

brzd a dalšího bezpečnostního a nouzového zařízení, včetně komunikačních systémů. 

Kontrolu smí provádět provozovatel nebo osoba jím prokazatelně pověřená, která musí být 

dostatečně zaškolená. 

Denní kontroly se zaznamenávají do seznamu. Musí být zaměřeny na řádné fungován těch 

součástí a částí zařízení, jejichţ selhání by mohlo mít za následek úraz osob. 

Kontroly zahrnují přijatelné tolerance např. mezní limity, tlak vzduchu a hydrauliky, 

opotřebení, kontroly zádrţných zařízení a uzávěrů, konstrukční a mechanické integrity  

a bezpečnosti nebezpečných zařízení. Musí zohledňovat pokyny v průvodní knize  

a v provozním návodu. Veškerá následná opatření k nápravě musí být zaznamenána. 

Písemný záznam o denní kontrole musí být zaloţen do průvodní knihy. Tyto záznamy musí 

být uschovány po dobu minimálně tří let. 
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9 Protokoly pro evidenci výsledků kontroly 

 

Všechny protokoly se drţí jednotné formy, a jejich správné vyplnění bude rozebráno níţe.  

Protokol o vizuální kontrole svarů vychází z normy ČSN EN 970 a ČSN EN ISO 5817. Tento 

protokol nabízí dostatečné zhodnocení kvality svarových spojů a proto byl zařazen do mé 

práce. 

Kaţdý protokol začíná nejprve titulní stránkou, která obsahuje: 

Název protokolu: název se mění v závislosti na druhu kontroly. Jsou moţné jen tyto názvy: 

- PROTOKOL o posouzení statiky prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o posouzení elektrických částí prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o posouzení zdvihacích částí prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o posouzení tlakových nádob stabilních prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o vizuální kontrole svarů prostředku lidové zábavy. 

Číslo protokolu: identifikační číslo protokolu, které se zapíše do průvodní knihy. Označení 

protokolu vypadá následovně: PLZ-<druh prohlídky>-MM/RR a vychází z klíče: 

PLZ – značí zkratku pro prostředek lidové zábavy 

Druh prohlídky značí oblast prohlídky a můţe nabývat zkratek: 

PS – posouzení statiky, 

PEČ – posouzení elektrických částí, 

PZČ – posouzení zdvihacích částí, 

PTNS – posouzení tlakových nádob stabilních, 

VZS – vizuální kontrola svarů. 

MM/RR – měsíc a rok provedení prohlídky. 

 

Výsledné číslo protokolu můţe vypadat třeba: PLZ-PS-03/11. 

Název zařízení – skutečné, běţné prezentované jméno. 
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Identifikační číslo a označení: jednoznačné číselné určení daného prostředku lidové zábavy, 

které je vytištěno na štítku, jenţ je nesmazatelně umístěn na prostředku lidové zábavy a 

shoduje se s číslem v průvodní knize. 

Rok výroby: rok výroby dle výrobce. 

Provozovatel: zde se vypíše jméno a příjmení provozovatele spolu s jeho adresou. 

Počet stran protokolu: celkových počet stran protokolu včetně titulní strany, kaţdá strana 

protokolu musí mít číslo své stránky. 

Zpracovatel protokolu: skutečný člověk, který zpracoval protokol. 

Datum: datum vystavení protokolu 

Podpis: podpis vystavovatele protokolu. 

 

Druhá strana protokolu se jiţ zabývá samotnou kontrolou. 

Kontrolor nejdříve sepíše všechny části, na které se kontrola vztahuje. Posléze vypracuje  

na tyto části hodnocení, kde shrnuje případný soulad nebo nesoulad s poţadavky  

na prostředky lidové zábavy. V případě zjištěné neshody stanovuje nápravu s lhůtou jejího 

odstranění. Pokud se jedná o neshody nesouvisející s ohroţením bezpečnosti pasaţérů, můţe 

kontrolor vydat kladné stanovisko k dalšímu provozu.  

Pro rozhodnutí o dalším provozu prostředku lidové zábavy je vymezena část doporučení, 

která obsahuje stanovisko, ve kterém se uvede: 

 

VYHOVUJE nebo NEVYHOVUJE dalšímu provozu. 

 

Datum: datum provedení kontroly. 

Prohlídku provedl: jméno a příjmení kontrolora. 

Podpis: podpis kontrolora 
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Další strana protokolu můţe obsahovat grafickou část, která dokumentuje a určuje, kde přesně 

se zjištěné neshody nacházejí. 

Vzor prázdného protokolu se nachází níţe. 
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PROTOKOL  

o ……………………………………. 
(uvést druh kontroly) 

 
Číslo Protokolu: 

 

 

 

Název zařízení: 

 

 

 

 

Identifikační číslo: 

 

 

 

 

Provozovatel:  

 

 

 

 

 

Počet stran protokolu:  

 

 

Zpracovatel protokolu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Datum        Podpis 
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Kontrolované části: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hodnocení kontrolovaných částí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení: 

 

 

 

 

 
Datum kontroly: 

 

Kontrolu provedl (jméno a podpis): 
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Firma Protokol o vizuální kontrole svarů 

(podle ČSN EN 970 a ČSN EN ISO 5817) 

Protokol č.: 

Hodnotil:    Kontrolovaný objekt:   

Výkres č.: Zkušební předpis:  ČSN EN 970,    ČSN EN ISO 5817 

Typ svaru: Svar číslo: Poloha svařování: 

Osvětlení (zdroj a intenzita) 

                                             LUX 

Měřidla:    Jiné pomůcky:         LUPA       x 

Hodnocení vad podle ČSN EN ISO 5817 pro stupeň jakosti*:     B      C       D 

Krycí vrstva sváru: b =…….. mm;   t = ........ mm;   a = …….. mm 

Druh vady trhlina dutiny zápal, 
vrub 

převýšení 
krycí vrstvy 

proláklý 
svar 

přeteklý 
svar 

vadné 
napojení 

rozstřik  

Referenční 
číslo vady 

         

Mezní 
hodnota 

         

Zjištěná 
hodnota 

         

Nákres polohy vady 

 

 

Poznámka ke krycí vrstvě: 

Kořen svaru“ b =…….. mm 

Druh vady trhlina převýšení 
kořene 

krápníky neprovařený 
kořen 

hubený 
kořen 

 překročení 
FW 

podkročení 
FW 

 

Referenční 
číslo vady 

         

Mezní 
hodnota 

         

Zjištěná 
hodnota 

         

Nákres polohy vady 

 

Poznámka ke kořeni svaru: 

Celkové hodnocení svaru:     VYHOVĚL / NEVYHOVĚL 

Vady dle ISO 6520-1:  

Datum: Místo:     Podpis: 

Certifikát číslo: 
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9.1 Nakládání s protokoly 

O proběhnuté kontrole zapíše kontrolor záznam do průvodní knihy v závislosti na druhu 

kontroly a to buď do části Záznamy, protokoly a výsledky prohlídek, zkoušek, 

důkladných prohlídek a inspekcí provedených úřady nebo jejich účely patří, pokud 

výsledkem kontroly je: 

- PROTOKOL o posouzení statiky prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o vizuální kontrole svarů prostředku lidové zábavy. 

Nebo do části revize pokud výsledkem kontroly je: 

- PROTOKOL o posouzení elektrických částí prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o posouzení zdvihacích částí prostředku lidové zábavy. 

- PROTOKOL o posouzení tlakových nádob stabilních prostředku lidové zábavy. 

 

Všechny protokoly se ještě „zaregistrují“ do části Seznam protokolů a schovají  

pro případnou inspekci státního orgánu do zadní části průvodní knihy, která je určena  

pro vkládání a přidávání protokolů, ale i další technické dokumentace, certifikátů, poznámek 

atd. 
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10 Požadavky na personál 

 

Všechen personál musí projít školením ohledně bezpečnostních předpisů a pracovních 

postupů, zahrnujících předcházení chybnému postupu při obsluze: 

- Bezpečný provoz a údrţbu pouţívané atrakce 

- Bezpečné montáţní místo 

- Postupy pro řešení problémů zahrnujících: 

o Nevhodné chování osob 

o Poškození a špatné fungování zařízení 

o Nehody 

o Poţár 

o Nepříznivé počasí 

Obsluha musí znát systém práce zajišťující bezpečný provoz, coţ obnáší znalost rychlostních 

limitů a dalších bezpečnostních opatření, bezpečný nástup a výstup pasaţérů, omezení  

pro pasaţéry (jejich maximální nebo minimální výška a hmotnost nebo zdravotní podmínky), 

dohled nad oblastmi s čekajícími a přihlíţejícími návštěvníky, pouţití a provoz prostorů  

pro pasaţéry a zádrţných systému pro pasaţéry včetně kontroly jejich uzávěrů, postupy  

při nouzovém zastavení 

 

10.1 Věk personálu 

Norma stanovuje, ţe obsluha prostředků lidové zábavy musí mít minimálně 18 let pro: 

a) všechna zařízení přepravující pasaţéry, kromě jednoduchých, pomalu se pohybujících 

zařízení konstruovaných převáţně pro děti, 

b) krytá střelnice, kde se pouţívají nebezpečné náboje, 

c) uzavřený objekt, který je prostředkem lidové zábavy pro více neţ 30 osob nebo objekt, 

který je určen zejména pro děti. 

Ve všech ostatních případech musí mít obsluha zařízení nebo pomocná obsluha provádějící 

bezpečnostně kritickou funkci minimálně 16 let. Věk ţádné pomocné obsluhy jízdní atrakce 
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nesmí být niţší, neţ je minimální věk pro zaměstnání stanovený národním zákonem země 

pouţití.[8] 

Je třeba, aby obsluha dostatečně pochopitelně vysvětlila, co pasaţér smí a co ne. Jelikoţ se 

často stává, ţe v důsledku jazykové bariéry můţe dojít k nepochopení instrukcí, které se snaţí 

obsluha posunky a v cizí řeči vysvětlit. 
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11 Kontroly státního odborného dozoru 

 

Státní odborný dozor nad prostředky lidové zábavy vykonává: 

 

11.1 Česká obchodní inspekce 

Česká obchodní inspekce kontroluje u prostředků lidové zábavy splnění technických 

poţadavků specifikovaných v nařízení vlády č. 173/1997 Sb., a to před uvedením na trh 

v České republice. Toto nařízení vlády je pouze národní předpis a nevztahuje se obecně  

na výrobky vyrobené či distribuované z Evropské unie. V případě, ţe je zařízení jiţ v provozu 

či je dovezeno ze zemí Evropské unie, nespadá pod dozor České obchodní inspekce. [10] 

 

11.2 Oblastní inspektorát práce 

Kontroly prostředků lidové zábavy provádějí také oblastní inspektoráty práce na základě § 4 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění a jeho prováděcího předpisu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí.[10] 

Oblastní inspektoráty práce kontrolují: 

- Technickou dokumentaci (provozní dokumentace, technické průkazy).  

- Zajištění bezpečnosti provozu.  

- Způsobilost obsluh. 

- Stabilitu a vzdálenost mezi jednotlivými atrakcemi. 
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12 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat přehled poţadavků na bezpečnost prostředků 

lidové zábavy a způsob jejich hodnocení.  

V první části své bakalářské práce jsem zpracoval obecný přehled poţadavků na bezpečnost 

prostředků lidové zábavy dané současnou platnou legislativou. K tomu jsem rozebral  

normu, která se velice podrobně zabývá prakticky všemi moţnými prostředky lidové zábavy,  

jeţ jsou na trhu a stanovuje jejich poţadavky, ale i poţadavky pro výrobce a provozovatele. 

Z ní jsem vybral ty nejdůleţitější části, které se týkají mnou řešeného problému. Z důvodů 

porovnání jsem také sepsal, jaké lhůty kontrol mají ostatní vybrané členské státy Evropské 

unie. 

V druhé části se jiţ zabývám samotnými nehodami, které se staly za období od června 1997 

do října 2009. Pomocí těchto nehod vytvořil graf, který udává procentuální poměr příčin 

nehod, a ze kterého jasně vyplývají nejčastější příčiny nehod na prostředcích lidové zábavy. 

Podle těchto nejčastějších příčin poté vychází návrh na zvýšení bezpečnosti prostředků lidové 

zábavy.  

V návrhu na zvýšení bezpečnosti jsem jasně stanovil poţadovanou kvalifikaci kontrolorů 

a oblasti, kterými se budou při kontrole zabývat. Současně s tím jsou stanovené i lhůty  

a postup těchto kontrol a další nakládání s těmito protokoly. 

Kromě těchto kontrol jsem shrnul, jakou odbornost a věk má mít personál prostředků lidové 

zábavy, aby se vyvaroval co nejvíce chyb a byl schopen bezpečné a správné obsluhy a to 

z důvodu poměrně velkého mnoţství chyb, které vedly ke zranění pasaţérů na různých 

atrakcích. 

Výstupem mé bakalářské práce je jasně definovaný protokol, který zaručuje soulad 

mezi stanovenými poţadavky na prostředky lidové zábavy a skutečným stavem.  

Protokol je připojen k příslušné poţadované dokumentaci kaţdého prostředku lidové  

zábavy, a díky tomu můţe být rovněţ kontrolován orgánem státního odborného dozoru, 

v tomto případě oblastním inspektorátem práce. Návrh protokolu je součástí kapitoly 9 této 

práce a v příloze č. 3 je vyplněný konkrétní protokol. 
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Případné zavedení mé bakalářské práce do praxe, by znamenalo podstatné zvýšení 

bezpečnosti prostředku lidové zábavy a s tím související pokles nehodovosti. 
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Příloha č. 1 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 



 

 

Příloha č. 3 

PROTOKOL  

o posouzení statiky prostředku lidové zábavy 
 

 
Číslo Protokolu: 

 

 
PLZ – PS – 03/11 

Název zařízení: 

 

 

 

Velký řetízkový kolotoč 

Identifikační číslo: 

 

 

 

765-333-21 

Provozovatel:  

 

 

 

 

Petr Novák 

Na Vejminku 104 

Ostrava 700 30 

 

Počet stran protokolu:  

 3 

Zpracovatel protokolu: 

  

 

Jiří Butkovský 

 

 

 

 

 

27. 3. 2011    ………………………………… 

Datum      Podpis 

 



 

 

Kontrolované části: 

 

Při prohlídce byly zkontrolovány tyto konstrukční části: 

- Podpěrná konstrukce 

- Spojovací části 

- Podlaha a přístupové schody včetně zábrany 

- Sedadlo a závěsné řetízky 

- Nosné části  

-  vodorovné 

-   svislé 

 

 

 
Hodnocení kontrolovaných částí: 

Při prohlídce byly zjištěny neshody: 

- Oprýskaný nátěr 

- Vazník č. 6 vykazuje velké praskliny a deformace. 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení: 

 

NEVYHOVUJE dalšímu provozu. 

 

 

 
Datum kontroly: 

27. 3. 2011 

Kontrolu provedl (jméno a podpis): 

Jiří Butkovský 
 

 



 

 

Grafická část: 

 

 

 

 

Půdorys velkého řetízkového kolotoče: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


