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1. Úvod 

V porevoluční době se v České republice poměrně značně rozvinul společenský trend 

navštěvovat kulturně-sportovní a společenská střediska, zejména pak aktivně se účastnit 

nějakého sportu. Jedním ze sportovních odvětví, které celkem snadno plní tuto společenskou 

poptávku, aniž by muselo být vždy předváděno na vrcholové úrovni a přitom dodalo lidem 

jistotu ve zdokonalování sebe sama, je fitness a posilování tělesné zdatnosti. 

Je poměrně snadné přijít do posilovny nebo fitcentra, vypnout mysl a zbaven všech 

starostí si jednoduše a bez skrupulí zacvičit. Vše je připraveno, technika, stroje a zařízení, 

lavečky a činky v těsné blízkosti vedle sebe, za nic neneseme odpovědnost a společenská 

prestiž je vysoká. Tam, kde pro jednoho končí povinnost a začíná zábava, druhý se věnuje 

naplno práci, aby uspokojil společenské a sportovní vyžití jiných. 

Na provozovatele posiloven se vztahuje zákonná povinnost bezpečnosti ochrany zdraví 

dle zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoníku práce a souvisejících předpisů týkající se technických požadavků na strojové 

vybavení posilovny ve znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a NV č. 176/2008 Sb., o technických 

požadavcích na strojní zařízení. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit a vyhodnotit stav posilovacích strojů a zařízení 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a navrhnout technická a organizační opatření, zjistit 

stav údržby, revizí, oprav a dalších souvisejících povinností. 

Pro bakalářskou práci bylo náhodně vybráno několik posiloven a fitcenter, kde byl 

přezkoumán současný stav BOZP, provozní dokumentace a návody. Výběr posiloven nebyl 

nijak omezen předmětným zaměřením k některému druhu sportu nebo cvičení, ekonomickou 

situací provozovatele, návštěvností nebo věhlasu, délkou provozu, stářím použitých strojů 

nebo celkovým vybavením. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral proto, že jsem dříve, jako jeden z mnoha 

návštěvníků fitcenter, „postupoval“ podle stejných společensky zažitých pravidel chování a 

jen jsem procvičoval tělo. O bezpečnosti strojů a zařízení jsem neměl žádnou představu. Dnes 

s odstupem času, získanými praktickými zkušenostmi a studiem bezpečnostního oboru, se na 

vše dívám z jiného pohledu. Z hlediska ochrany zdraví osob, návštěvníků a cvičenců, 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, s přihlédnutím k výrobní stránce strojů a zařízení 

v posilovnách a fitcentrech. 
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2. Výklad některých pojmů a zkratek 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Výrobek – jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 

na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. [4] 

Stanovený výrobek – strojní zařízení, vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní 

součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, odnímatelná mechanická 

převodová zařízení, neúplná strojní zařízení. Za stanovené výrobky se považují i výrobky 

použité nebo repasované. [5] 

Strojní zařízení – 1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím 

systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí 

nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem 

stanoveného použití, 

2. soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem 

použití nebo se zdroji energie a pohybu, 

3. soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na 

dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci, 

4. soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných 

strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak 

aby fungovaly jako integrovaný celek, 

5. soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně 

spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená 

lidská síla. [5], [12] 

Distributor – ten kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh. [4] 

Uvedení výrobku na trh – první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, 

kterým se rozumí předání výrobku, používáním nebo spotřeby na trhu Evropské unie. [4] 

Technický předpis – právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, 

popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, 

popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo 

zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování 

nebo zřizování služby. [4] 

Průvodní dokumentace – soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i 

pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení. [7] 
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Provozní dokumentace – soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak právní předpis, nebo 

pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo 

zaměstnavatel. [7] 

Označení CE – označení na výrobku, vyjadřující, že výrobek splňuje technické 

požadavky stanovené nařízením vlády, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený 

postup. [4] 

ES prohlášení o shodě – dokument obsahující prohlášení, že strojní zařízení splňuje 

všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu Evropské unie [12] 

Zaměstnavatel – je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu 

v pracovněprávním vztahu. [6] 

Zaměstnanec – je fyzická osoba starší 15 let, která je způsobilá mít v pracovněprávních 

vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto 

práv. [6] 

Fitness – fyzický stav člověka, jeho celkové zdraví a síla. [1] 

Bodybuilding – fitnessová posilovací aktivita, která slouží především pro zvětšení 

objemu svalů a síly, volně přeloženo jako „budování těla“. [1], [3] 
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3. Vybraná fitcentra a posilovny 

3.1. Fitness centrum IP 

Posilovna je zřízena v prostorách městského plaveckého bazénu. Zřizovatel posilovny je 

v pronájmu s délkou praxe přibližně 10 let. Strojovým vybavením je zaměřeno na takzvaný 

bodybuilding, aktivitu, která slouží především pro zvětšení objemu svalů, symetrie a síly. [1]  

Strojní zařízení, dále jen stroje, se dělí na jednoúčelové, přednostně určené pro rozvoj 

konkrétních svalů, svalových skupin a víceúčelové, určené pro více druhů cviků a pro celkový 

rozvoj tělesného svalstva a kondiční síly. 

Další stroje jsou pak zaměřeny na aerobní cvičení, jako jsou běžecké trenažéry, 

stacionární kola nebo steppery, fitness trenažéry, které slouží především ke zpevnění tzv. 

problematických svalových partií, jako jsou hýždě, boky, stehna a břicho. [2] 

Výrobcem většiny používaných strojů je firma SPORTMAR. Některé stroje pocházejí z 

produkce LAX fitness systems, stacionární kola dodala firma SCHWINN a několik strojů 

pocházejí z již neexistující firmy ZEUR. 

 

3.2. LIFE-Studio 

Sportcentrum PARÁDA je všeobecně zaměřeno na moderní sportovní aktivity široké 

veřejnosti jako je squash, bowling, spinning, fitbox, jumping, h.e.a.t. program a další. 

Důležité pro tuto práci je v pronájmu vedené LIFE-Studio a jeho strojové vybavení, určené 

pro cvičence, kteří dosud neměli nebo nemají zkušenosti s pravidelným zátěžovým cvičením a 

nechtějí se prezentovat na profesionální kulturistické úrovni. 

Majitel LIFE-Studia vede sportovně-aerobní praxi přibližně 5 let. Součástí studia je 

stavebně oddělená spinningová místnost.  

Posilovací a spinningové stroje jsou převážně od italského výrobce OEMMEBI®, další 

vybavení pak od výrobce Concept 2. Výrobní program firmy zahrnuje stroje pro individuální 

cvičení svalových partií, stroje pro kondiční cvičení a rehabilitační stroje pro zdravotní a 

nápravná poúrazová cvičení. 

 

3.3. Fitcentrum RELAX 

Kondiční a regenerační fitcentrum RELAX bylo zřízeno jako jedna z prvních posiloven 

v Kroměříži. Jak sám majitel uvádí, posilovna byla postavena příznivci kulturistiky v 70. a 80. 

letech minulého stolení, kdy tento sport ještě nebyl tak rozšířený. Svoje příznivce si teprve 

získával a s tím ruku v ruce přibývalo postupně i vybavení. 
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Budova je v současné době majetkem státu, spravuje ji Sportovní klub Morava. Majitel 

posilovacích strojů a zařízení je v pronájmu a svůj kulturistický oddíl vede přibližně 30 let, 

který je přednostně zaměřený na bodybuilding. 

Současné strojové vybavení pochází od několika výrobců. Výrobce HANY-GYM je 

provozovatelem fitness-clubu Uničov a svůj výrobní program značně omezil. Dnes se zabývá 

pouze servisem použitých strojů, výjimečně zakázkovou výrobou nebo opravou starších 

posilovacích strojů. Některé stroje pocházejí z dílny firmy ZANA sport, ale ta v současné 

době již neexistuje. Další zařízení pochází od firem SPORTMAR, s.r.o, Schwinn a 

PROTEUS. 

 

3.4. ATOMY Sport-club 

Toto sportovní zařízení patří k nejmladším z vybraných posiloven. Je vedeno na 

klientské bázi s osobním přístupem trenéra ke cvičenci. Je zde možnost individuálního 

cvičení, aerobního cvičení, masérských a regeneračních procedur. 

Původní budova malého obchodu byla zcela přestavěna přímo pro účely fitness centra, 

které je provozováno necelé tři roky. 

Majitel a osobní trenér se může pochlubit nejedním vavřínem z kulturistických soutěží, 

mezi něž patří vítězství Absolutního mistra ČR roku 2004 a bronzová příčka na Mistrovství 

Evropy v Budapešti v bodybuildingu. 

Většina strojového vybavení posilovny je od firmy VITA sports equipment, další stroje 

jsou od firmy LAX fitness systems, stacionární kola jsou dodána společností LADNFIT 

prostřednictvím obchodních zástupců. 

 

3.5. Fitness AVE 

Sportovní zařízení Fitness AVE působí v centru města a svým zaměřením je určeno jak 

pro příznivce kulturistiky, tak vyznavače moderních sportovních aktivit, vedoucích ke zvýšení 

fyzické kondice, redukci tělesné váhy a zdokonalení psychické pohody.  

Provoz byl zahájen v roce 1995. Z původních prostor majitel odešel a dnešní fitness 

studio je vedeno v pronajatých prostorách, přibližně sedm let. 

Do aktivní nabídky společnosti patří kromě posilovny fitbox, indoor cycling, zumba, 

pilates a společně s dalšími regeneračními aktivitami i solárium, fitnessové poradenství a 

prodej sportovních doplňků. 
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Technické zařízení posilovny je od několika výrobců. Vzhledem k omezeným prostorám 

se majitel zaměřil na univerzální vybavení a víceúčelové stroje. Ty pocházejí od německého 

výrobce Joschko - Odenwälder Sport-Systeme, českého výrobce VITA Fitness, stacionární 

kola jsou od výrobců Kettler a Bohemia a nejnovější cvičební zařízení GTS (gravity training 

systém – systémové cvičení na stroji s vlastní tělesnou váhou) je od kanadské firmy EFI 

sportmedicine. 

 

3.6. Posilovna HZS 

Tělesná a fyzická příprava je jednou z povinností profesionálních hasičů. K tomuto 

účelu mají členové Hasičského záchranného sboru zřízenu v prostorách stanice posilovnu. 

Fyzické přípravě se věnovala velká pozornost i za války, kdy tehdejší Sokolovnu zabrali 

protektorátní orgány. Budova byla vybavena běžným gymnastickým nářadím včetně 

cvičebních kruhů, ale vzhledem k vysokým stropům a prostoru byla tělocvična přestavěna na 

hasičskou stanici k zajištění ochrany válečně důležitých objektů. Tím získal hasičský sbor 

jednu z největších zbrojnic na Moravě. [13] 

Za provozu hasičské zbrojnice byla budova několikrát přestavěna a ze skladu hadic se 

v 80. letech opět vytvořila posilovna. 

Z počátku bylo strojové zařízení vyráběno svépomocí, postupem času se vybavení 

posilovny změnilo a dnes je výsledkem nákupu od různých dodavatelů nebo výrobců. Někteří 

z nich již svoji dodavatelsko obchodní činnost ukončili. 

Hasičská posilovna je orientována především pro kondiční a fitnessové cvičení, ale 

stroje lze využívat i pro bodybuilding. Stroje pro silové cvičení dodala firma Fitness Line, 

stroje pro kondiční a aerobní cvičení jsou od různých výrobců, jako je Schwinn, Reebok, 

Buffalo nebo Kettler. 
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4. Obecná bezpečnost 

Budeme-li vycházet ze zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 

v souladu s právem Evropského společenství, pak výrobek, který je uváděn na trh nebo do 

oběhu, musí být z hlediska BOZP pro spotřebitele bezpečný. 

Za bezpečný výrobek se považuje takový výrobek, který za běžných nebo rozumně 

předvídatelných podmínek užití nepředstavuje pro spotřebitele žádné riziko, nebo představuje 

pouze minimální riziko slučitelné s použitím výrobku anebo představuje riziko považované za 

přijatelné a odpovídající úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele. 

Pro posouzení rizika výrobku se sledují především charakteristika a vlastnosti výrobku, 

složení výrobku, jeho životnost, způsob balení, poskytnutí návodu na montáž a instalaci, 

uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně 

vymezení prostředí, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu 

a likvidaci, srozumitelnost a rozsah informací poskytovaných výrobcem, vliv stroje na další 

výrobek nebo zařízení, rizika pro spotřebitele, kteří mohou být při použití stroje ohroženi, 

zejména děti a starší osoby. 

Za bezpečný výrobek se považuje rovněž takový výrobek, který splňuje technické 

požadavky na bezpečnost, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Tyto výrobky jsou klasifikovány jako stanovené výrobky. 

Mezi stanovené výrobky patří: 

- strojní zařízení 

- vyměnitelná přídavná zařízení 

- bezpečnostní součásti 

- příslušenství pro zdvihání 

- lana, řetězy, popruhy 

- odnímatelná mechanická převodová zařízení 

- neúplná strojní zařízení 

 

Neexistuje-li právní předpis, který by v souladu s právem Evropského společenství 

stanovil požadavky na bezpečnost výrobku, která souvisí s jeho užíváním, považuje se 

výrobek za bezpečný, jestliže požadavky na jeho bezpečnost jsou v souladu s právním 

předpisem členského státu Evropské unie. 

V případě, že se nestanoví bezpečnost výrobku podle předpisu členského státu Evropské 

unie, upravuje se postup pro určení bezpečnosti následujícím způsobem: 
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- česká technická norma, která přejímá příslušnou evropskou normu 

- národní technická norma členského státu Evropské unie 

- doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku 

- pravidla správné praxe 

- stav vědy a techniky 

- rozumného očekávání spotřebitele [8] 
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5. Stroje a zařízení 

Sportovní centra nás lákají na nejrůznější sportovní aktivity, na nové tréninkové 

programy, kondiční a regenerační cvičení, aerobní a zátěžové metody pro zdokonalení fyzické 

kondice a kardiovaskulárního zdraví. Ve většině případů se tak děje za pomocí strojů a 

zařízení. K běžnému vybavení patří kladky, protisměrné kladky, posilovací klece, 

multipressy, rotopedy, běžecké trenažéry a další různé zařízení dle použití pro cvičení 

konkrétní svalové partie. Řekněme si tedy, jak se na stroj dívá česká a evropská legislativa. 

Stroj je: 

1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá 

přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň 

jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití, 

2. soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem 

použití nebo se zdroji energie a pohybu, 

3. soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na 

dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci, 

4. soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných 

strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány 

tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, 

5. soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně 

spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená 

lidská síla. [5], [12] 

 

Jiné, zcela běžně používané zařízení posilovny jako jsou stojanové věže, klece na dřepy, 

lavice pro „bench press“ (tlaky v leže), šikmé lavice, hrazdy, malé a velké činky nebo 

zalomené tyče,  se za stroje nepovažují, ale jsou technickým zařízením posilovny. 
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6. Základní požadavky na stroje a zařízení 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k bezpečnosti a 

ochraně zdraví uživatele. 

 

6.1. Zajišťování bezpečnosti 

Strojní zařízení musí být navrženo tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, 

seřizováno a udržováno za předpokládaných podmínek s přihlédnutím k nesprávnému 

způsobu použití. Opatření musí vyloučit rizika během předpokládané doby životnosti, včetně 

dopravy, montáže a konečné likvidace. Nelze-li vyloučit nedostatky nebo riziko nebezpečí, 

musí být uživatel na tuto skutečnost vhodným způsobem upozorněn, například formou 

návodu k použití nebo jinou přiloženou dokumentací. 

Použité materiály nesmějí ohrožovat zdraví nebo bezpečnost osob. Konstrukce nebo 

každá část zařízení musí umožňovat bezpečnou manipulaci a přepravu především z hlediska 

hmotnosti, rozměrů nebo tvarů, musí být zabaleny nebo upraveny s ohledem ke skladování 

tak, aby nedošlo ke ztrátě stability a samovolnému pohybu. 

Při správném způsobu použití musí být sníženo nepohodlí cvičících na co nejmenší míru 

s přihlédnutím k tělesným rozměrům osob. 

Opěrné body, plochy, sedadla musí umožňovat nastavení a musí zajistit udržení stabilní 

polohy cvičence. Pokud není při cvičení za použití stroje pod nohama pevná podlaha, musí 

mít stroj pevné opěrky s neklouzavým povrchem. 

 
Obrázek č. 1. Správné označení ovládacích a nastavovacích bodů 
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6.2. Ovládací systémy 

Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů musí být navrženy tak, aby nedocházelo 

k nebezpečným situacím. 

Ovládací zařízení musí být viditelná a zřetelně rozlišitelná barvou nebo piktogramy, 

umožňující pohotové a bezpečné ovládání bez časových ztrát a musí vydržet předpokládané 

namáhání. 

Stroje a zařízení nesmí být uvedeny do pohybu neočekávaně. Nesmí být zamezeno 

zastavení stroje, pokud k tomu už byl vydán povel. Programové vybavení běžeckých pásů a 

trenažérů nesmí nepředvídatelně měnit rychlost. Ovladač nouzového zastavení musí být dobře 

rozlišitelný a rychle přístupný. Výpadek dodávky elektrické energie nesmí vést ke kolizním 

situacím, zejména k samovolnému rozběhnutí stroje. Ze strojů nesmí odpadávat žádné 

součásti. 

 

 
Obrázek č. 2. Nouzový ovladač běžeckého trenažéru 

 
6.3. Ochrana před mechanickým poškozením 

Zařízení musí být stabilní, nedostatečná stabilita musí být uvedena v návodu k použití a 

vyznačen způsob vhodného upevnění. 
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Přístupné části stroje nesmí mít žádné ostré hrany, drsné a neopracované povrchy, které 

by mohly způsobit poranění. Materiály, konstrukce a části stroje musí vydržet namáhání 

přiměřená použití stroje, zejména s ohledem na únavu materiálu, stárnutí, oděr a korozi. 

Příslušenství pro zdvihání a jejich části musí být dimenzovány se zřetelem na počet 

provozních cyklů. Průměry kladek, bubnů a kol musí odpovídat rozměrům lan nebo řetězů. 

Lana a řetězy se musejí navíjet bez spadnutí. Lana smějí být zapletena pouze na koncích. 

Obsluha nebo uživatel nesmí být ohrožen pohybujícími, padajícími nebo vymrštěnými 

částmi. Strojní zařízení s vedenými břemeny musí zajišťovat celý pohyb břemene tak, aby 

nedošlo ke zranění osoby. Tam, kde se takové riziko dá předpokládat, musí být stroje 

vybaveny vhodnými a dostatečně pevnými ochrannými kryty. Kryty musí být bezpečně 

upevněny, nesmějí způsobovat žádné další riziko. Součásti s častou provozní údržbou mohou 

být vybaveny snímatelnými kryty se zajištěním. 

 

6.4. Rizika související s jiným nebezpečím 

Napájení strojů elektrickou energií musí být uzpůsobeno tak, aby byly zajištěny 

požadavky na bezpečnost ochrany zdraví a života před úrazem elektrickým proudem. Strojní 

zařízení musí být uzpůsobeno vybíjecím systémem tak, aby se předešlo nebo omezilo 

nahromadění elektrostatického náboje. 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo nebezpečí 

vzniku požáru přehřátím. Vibrace a emise hluku musí být sníženy na co nejnižší možnou 

úroveň. Stroj musí být navržen tak, aby pohybem závaží nebyla zachycena cvičící osoba. 

Zařízení umožňující pád nebo náraz závaží musí být uzpůsobeno tak, aby nevyvolávalo 

následné rázy. 

 

6.5. Údržba 

Čištění, seřizování, opravy a výměny zařízení se provádějí v klidovém stavu. Opěrné 

body, plochy a sedadla je nutno po stanovené době vydezinfikovat a ošetřit ochranným 

krémem. Opravy a výměny částí strojů provádí pouze osoba znalá dané problematiky. Stroje 

napájené elektřinou prostřednictvím vidlice musí být při údržbě odpojeny od sítě. 
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6.6. Informace 

Informace a výstrahy na strojích by měly být přednostně uvedeny v podobě snadno 

srozumitelných symbolů nebo piktogramů. Písemné informace musí být uvedeny v úředním 

jazyce státu nebo jazycích Evropské unie. 

Označení strojů musí obsahovat jmenovitý výkon v kilowatech (kW), u strojů 

s proměnitelným váhovým zatížením hodnotu nastavené váhy v kilogramech (kg) a 

maximální tažnou sílu na spojovacích bodech v newtonech (N). 

Na všech strojních zařízení musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně vyznačeny údaje 

firmy a úplná adresa výrobce, označení strojního zařízení, označení CE, označení série nebo 

typu, rok výroby, a pokud existuje i výrobní číslo. 

 

 
Obrázek č. 3. Vyznačení technických a informačních údajů na stroji 

 

Ke každému stroji musí být přiložen návod k požití v úředním jazyce nebo jazycích 

členských států Evropské unie. Návod k použití je buď „původním návodem k použití“, nebo 

„překladem původního návodu k použití“, přičemž k překladu musí být přiložen původní 

návod. 

Návod k použití obsahuje údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci, označení 

strojního zařízení, ES prohlášení o shodě, obecný popis strojního zařízení, pokyny k montáži, 
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instalaci a připojení, uvedení do provozu, nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky pro 

nezbytné užívání, údržbu, seřizování a opravy, zajištění bezpečné dopravy, popis 

předpokládaného použití, výstrahy týkající se nesprávného způsobu použití, údaje o dalších 

rizicích, specifikaci náhradních součástí, údaje o příslušenství vyměnitelných přídavných 

zařízení, které mohou rozšířit způsob použití. 

Prodejní dokumentace popisující strojní zařízení, nesmí být v rozporu s návodem 

k použití s hlediska bezpečnosti ochrany zdraví. 
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7. Povinnosti výrobce 

U stanovených výrobků, posilovacích strojů a zařízení nevyjímaje, které představují 

zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, pro spotřebitele představují určité riziko 

nebezpečí, musí být posouzena shoda v rozsahu nařízení vlády.  

Stanovený výrobek nebo stroj může být uveden na trh nebo do provozu pouze za 

předpokladu, že splňuje kritéria: 

- posouzení shody 

- technických požadavků a předpisů vydaných ministerstvem a správními úřady 

- stanoveného označení za podmínek stanovených nařízením vlády 

- ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument 

 

7.1. Posouzení shody zahrnuje: 

- posouzení shody výrobcem nebo dovozcem 

- posouzení prototypu autorizovanou osobou 

- zkoušku specifických vlastností výrobku 

- posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku 

- posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku 

- ověřování shody výrobku s certifikovaným typem 

- ověřování shody každého výrobku 

- dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku 

- posouzení činností souvisejících s výrobou 

- jiné postupy zahrnující činnost akreditované nebo jiné osoby 

 

7.2. Technické požadavky na výrobek zahrnují: 

1. Technickou specifikaci obsaženou v právním předpisu, technickém dokumentu nebo 

normě: 

- název výrobku nebo názvosloví 

- užitné vlastnosti 

- rozměry a bezpečnost 

- výrobní metody a procesy, mající vliv na charakteristiku výrobku 

- zkoušení výrobku a zkušební metody 

- postupy posouzení shody 

- úroveň jakosti 
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- balení a označování výroku 

 

2. Další požadavky nezbytné z důvodu ochrany oprávněného zájmu nebo spotřebitele, 

které se týkají podmínek životnosti výrobku: 

- používání výrobku 

- provoz 

- opětovné použití 

- likvidace výrobku 

 

7.3. Stanovené označení zahrnuje: 

- označení CE  

- českou značku shody CCZ 

 

Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické 

požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení 

stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. [4] 

Označení CCZ na stanoveném výrobku lze použít pouze u výrobků, na něž se nevztahují 

předpisy Evropských společenství, a vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky 

stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují 

nebo umožňují, a že byl pří posouzení shody dodržen stanovený postup. [4] 

Použití stanovených označení CE a CCZ se vylučuje. Pokud je stanovený výrobek 

označen CE, nesmí být současně označen CCZ a naopak. 

 

7.4. ES prohlášení o shodě zahrnuje: 

- údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci 

- jméno a adresu osoby pověřené kompletací technické dokumentace, popis a 

identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, 

výrobního čísla a obchodního názvu 

- větu s prohlášením, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení 

předmětného předpisu Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních) 

- místo a datum vydání prohlášení 
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- údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho 

oprávněného zástupce a její podpis 

- popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES 

přezkoušení 

- popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která schválila 

systém komplexního zabezpečování jakosti 

- popřípadě odkaz na použité harmonizované normy (harmonizované evropské normy, 

harmonizované české technické normy, zahraniční technické normy) 

- popřípadě odkaz na jiné použité technické normy a specifikace 

 

Povinnosti výrobce spadají i na dovozce nebo zplnomocněného zástupce, a pokud tyto 

osoby uvedené povinnosti neplní, musí je zajistit distributor. 
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8. Povinnosti provozovatele 

Provozovatel je povinen zajistit, aby stroje a technické vybavení posilovny byly 

z hlediska BOZP vhodné pro činnost, při které budou užívány. Do této oblasti spadají 

ochranné zařízení, ergonomické požadavky, pravidelné řádné kontroly a údržba a revize. 

Jmenovitě: 

- kontrola bezpečnosti zařízení před uvedením do provozu podle průvodní dokumentace 

výrobce, není-li výrobce znám, stanovení rozsahu kontroly zařízení 

- následná kontrola strojů a zařízení, jednou za dvanáct měsíců 

- vedení provozní a průvodní dokumentace 

- povinnost používat posilovací stroje nebo zařízení pouze k účelům, pro které je 

určeno, v souladu s dokumentací 

- stanovit další požadavky na BOZP místním provozním bezpečnostním předpisem, 

provozním řádem posilovny 

- stanovení bezpečného přístupu uživatele a obsluhy a dostatečného manipulačního 

prostoru při cvičení na stroji 

- přijmutí opatření tam, kde lze předpokládat riziko zachycení nebo kontaktu osoby 

s pohybující se částí stroje nebo zařízení, případně vybavení zařízení ochranným 

krytem nebo zábranou 

- zajištění ochranného krytu nebo zařízení, dostatečně pevné konstrukce, která by 

nebyla snadno odnímatelná a nebránila manipulaci, čistění, seřizování, údržbě nebo 

opravě 

- zajištění montáže stroje nebo zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 

dodaným výrobcem 

- zajištění ochrany uživatele proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím, 

zejména dodržováním pravidelných revizí elektrického nářadí a nástrojů  

- zajištění dobré viditelnosti a rozpoznatelnosti ovládacích prvků, ovlivňujících 

bezpečnost provozu stroje nebo zařízení 

- upevnění, ukotvení, nebo zajištění zařízení nebo stroje vhodným způsobem, zejména 

proti převrhnutí, je-li to nezbytné pro bezpečný provoz nebo užívání 
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9. BOZP na pracovišti a v posilovně 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které 

se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. [6] 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a 

rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 

v rozsahu pracovních míst, která zastávají. [6] 

Tato povinnost se vztahuje rovněž na činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 

právní vztahy, jde-li o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou 

osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, a spolupracujícího manžela, manželku nebo dítě uvedených osob. 

[9] 

Vezmeme-li úvahu, že veřejná posilovna je pracoviště, na kterém je provozovatel 

posilovny zaměstnavatel nebo sám pracuje, a kde se pohybují s vědomím provozovatele 

fyzické osoby, které přišli do fitcentra cvičit, pak se na provozovatele a na cvičence vztahují 

povinnosti a požadavky na BOZP podle zákona obdobně. 

Jde především o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

9.1. Povinnosti zaměstnavatele 

- zajistit BOZP zaměstnanců i cvičenců s ohledem na rizika v posilovnách a fitcentrech 

- vytvářet bezpečné prostředí a cvičební podmínky vhodnou organizací BOZP 

- soustavně vyhledávat nebezpečné činitele ve fitnessovém prostředí a zjišťovat jejich 

příčiny 

- pravidelně kontrolovat stav strojů a prostředků v posilovnách a fitcentrech 

- přijímat opatření k odstranění nebezpečí nebo k omezení jejich působení 

- vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o nápravných opatřeních 

- udílet vhodné pokyny a poučení cvičencům k zajištění BOZP v posilovnách a 

fitcentrech 

- přijmout opatření pro mimořádné události, jako jsou požáry, evakuace, poskytnutí PP 

- organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a 

posilovnách 

- uhradit náklady spojené se zajišťováním BOZP 
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- zajistit zaměstnancům dostatečné informace a pokyny o BOZP, seznámení s riziky, s 

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

- zajistit zaměstnancům školení, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky 

pro výkon práce, například trenérské oprávnění 

- určit obsah a četnost školení, ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení 

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti s 

BOZP 

- ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím 

- vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech zaměstnanců i cvičenců 

- objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu nebo úrazu cvičence 

- přijmout opatření proti opakování úrazů 

- zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích 

 

9.2. Povinnosti zaměstnance 

- dbát o bezpečnost a zdraví své i jiných fyzických osob 

- účastnit se školení zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ověření 

znalostí 

- dodržovat právní předpisy a další pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP 

- řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti 

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy 

- oznamovat nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují bezpečnost 

a zdraví zaměstnanců nebo cvičenců 

- dle možností se podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách  

- podrobit se zdravotním prohlídkám dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví 

- bezodkladně oznamovat pracovní úraz svůj, případně úraz jiné fyzické osoby 

- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky 

- podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

 

9.3. Povinnosti cvičence 

- po příchodu do fitcentra ohlásit svoji přítomnost provozovateli 

- při cvičení být vhodně ustrojen a používat pevnou obuv 

- dodržovat hygienické předpoklady použití strojů, zejména použitím ručníku 
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- dodržovat pokyny provozovatele, zejména správný způsob použití strojů a zařízení 

- dodržovat pokyny pro správný způsob cvičení a odhadu svých fyzických schopností 

- dbát o bezpečnost a zdraví své i jiných osob 

- chovat se přiměřeným způsobem k ostatním cvičícím i necvičícím osobám, zejména 

rušením při cvičení nebo omezováním 

- zacházet přiměřeným způsobem se stroji a zařízením posilovny a nepoškozovat je 

- neodstraňovat bezpečnostní značky a zábrany 

- nepoškozovat bezpečnostní zařízení pro případ mimořádných událostí (požáru, 

evakuace) 

- oznamovat provozovateli nedostatky a závady, které ohrožují bezpečnost nebo zdraví 

cvičících 

- bezodkladně oznamovat provozovateli úraz svůj, případně úraz jiné fyzické osoby 

- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky v posilovnách 

- dodržovat místní provozní bezpečnostní předpis, provozní řád posilovny 
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10. Zjištění skutečného stavu posiloven a fitcenter 

 
10.1. Fitness centrum IP 

Budova plaveckého bazénu byla vystavěna v roce 1983 se záměrem vytvořit vnitřní a 

venkovní koupaliště s několika bazény a dětskými atrakcemi. Z finančních důvodů bylo od 

tohoto záměru upuštěno, a tak zůstalo pouze u výstavby dvou vnitřních bazénů. 

Následnými přestavbami byla ve volném prostoru dvou pater, chodby a divácké kóje, 

vytvořena posilovna, která až na drobné stavební úpravy slouží dodnes. Divácký prostor ve 

druhém patře byl ohraničen celoskleněnou stěnou s výhledem na velký bazén. 

První výbava posilovacích strojů byla pořízena přibližně v roce 1990 správcem bazénu. 

Zařízení bylo hodně využíváno školami a sportovními oddíly, později i veřejností. V průběhu 

několika let byla posilovna včetně strojů pronajata různým podnikajícím subjektům a nakonec 

bylo vybavení zcela prodáno soukromému podnikateli, který zůstal v pronájmu a provoz 

posilovny zachoval. 

Současný provozovatel posilovny je dlouhodobým trenérem a držitelem trenérské 

licence II. stupně. 

Strojové zařízení pochází z firmy SPORTMAR, část strojů a zařízení spadá do produkce 

firmy LAX fitness systém a ZEUR, rotopedy dodala společnost Schwinn, běžecký trenažér je 

z dílny Reebok. 

Během celé doby užívání bylo strojové vybavení několikrát přestavěno, opravováno, 

některé části byly nahrazeny novými, některé stroje byly zcela vyměněny.  

Cvičební zátěž je ve formě cihliček i kotoučů. Cihličková zátěž je s pomocným vedením 

zabraňující vypadnutí zátěže ze stohu. 

 

Zjištění 

- Změna účelu využití divácké kóje na posilovnu znamená značné zvýšení zatížení 

druhého patra, na budově bazénu není veden žádný statický záznam o propočtu 

únosnosti podlahy ani vyvěšena tabulka o únosnosti na 1 m2 patra. 

- Sklo diváckého prostoru není žádným způsobem chráněno proti rozbití.  

- Vhledem k výšce diváckých kójí nad bazénem není zajištěna bezpečnost osob při 

náhodném rozbití skla a pádu ze zvýšeného patra. 
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Obrázek č. 4. Nezajištěná skleněná plocha ve druhém patře 

 
- Uzavřené prostory posilovny jsou větrány centrálním rozvodem vzduchu bazénu, 

větrací otvory nebyly dlouhodobě ošetřovány a čištěny. 

- Stabilita strojů je velmi dobrá, výjimkou je tzv.“multipressová věž“, která kombinací 

nevhodného uložení nakládacích kotoučů a ne zcela správným způsobem používání 

vede k vyvracení, hrozí riziko převrhnutí. 

- Kotouče nemají označení vnitřního průměru. 

- Na některých strojích byla zátěž kombinována několika druhy kotoučů s různými 

průměry, hrozí nebezpečí sklouznutí. 

- Některé stohy cihel nejsou označeny hmotnostní informací, chybí omezení celkové 

zatížitelnosti stroje. 

- Kladky, lana a řetězy jsou zcela bez krytí, za správného způsobu použití stroje 

nepředstavují žádné riziko, při nesprávném pohybu nebo při nedržení se určených 

madel může dojít ke skřípnutí prstů rukou cvičícího, zejména u vodících kladek nebo 

pohyblivých sedadel. 

- Některá lana spojující kladky nebo závaží jsou na koncích zajišťována neodborným 

způsobem, šroubení a suky značně namáhají lano, koncovky lan jsou roztřepené, hrozí 

vysmeknutí nebo přetrhnutí. 
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- U jedné ze cvičebních lavic nebyla vzhledem k nerovnosti podlahy zajištěna 

dostatečná stabilita, zařízení bylo volně opřeno o kus dřeva. 

 

 
Obrázek č. 5. Nerovná podlaha a zajištění lavice kusem dřeva 

 
- Polstrování opěrných bodů a sedadel je poškozené, hrozí riziko skřípnutí. 

- Některá madla nebo úchopové části jsou bez krytí, povrchově nijak neupravené, na 

jednom ze strojů byla poškozena omotávka. Hrozí riziko naražení, smeknutí nebo 

poranění o tupé hrany. 

- Ovládací nebo nastavovací prvky strojů nejsou zřetelně barevně rozlišené. 

- Při prohlídce strojů byl nalezen značně poškozený tricepsový úchop ze silonového 

lana, při cvičení může dojít k jeho roztržení a neočekávanému prudkému pohybu. 

- Čištění, seřizování, údržbu strojů a zařízení zajišťuje provozovatel svépomocí, o 

provedených opravách nevede žádný záznam. 

- Přeplněné prostory posilovacím zařízením a množstvím jednoúčelových strojů 

znamená zúžení komunikačního prostoru kolem nich. Některé stroje jsou tak blízko 

sebe, že si navzájem zasahují do bezpečného manipulačního prostoru a vzniká tak při 

cvičení riziko úrazu jiné osoby jejím zachycením nebo úderem. 

- Rozložení strojů nezajišťuje potřebnou bezpečnost únikových cest. 
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Obrázek č. 6. Těsné rozestavení strojů a zařízení 

 
- Následkem personálních změn a pronájmu posilovny došlo ke ztrátě průvodní 

dokumentace, návodu k použití. 

- Nebylo doloženo, zda opravy strojů a zařízení byly prováděny se souhlasem výrobce a 

odborně způsobilými pracovníky. 

- Na požádání nebyla provozní dokumentace předložena, ačkoli ji majitel má podle 

zákona vést a uchovávat pro případnou kontrolu inspekčních orgánů. 

- Revize elektrických běžeckých trenažérů a strojního zařízení nebyly doloženy. 

- Jedna z elektrických zásuvek poblíž stroje byla značně poškozena. 

- Na některých strojích je pouze označení výrobce. Přesné stáří těchto strojů, vzhledem 

k poškozeným polepům a chybějící dokumentaci, nelze určit. 

- Stroje nejsou označeny značkou CE nebo CCZ, neobsahují žádný název, symbol 

výstrahy ani způsob správného použití. 

- Správný způsob použití nebo cvičení chyběl i v blízkosti stroje. 

- Posilovna nemá vyvěšený provozní řád, někteří cvičenci se v posilovně pohybovali 

v domácí obuvi nebo naboso, u některých cviků nelze bez pevné obuvi zajistit správné 

držení těla, hrozí podvrknutí kotníku, případně sražení prstů nebo sklouznutí. 
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Obrázek č. 7. Cvičenec bez řádné obuvi 

 
Technická opatření 

- Skleněné výplně stěn divácké kóje zajistit proti mechanickému poškození 

bezpečnostním sklem nebo bezpečnostní folií. 

- Prosklenou část druhého patra u divácké kóje vybavit zábradlím. 

- Nerovnosti podlahy odstranit nivelační hmotou nebo přemístěním stroje na rovné 

místo. 

- „Mutipressovou“ věž zajistit vhodným, neodstranitelným zařízením proti vyvrácení, 

například připevněním ke stěně nebo jiné stabilní konstrukci. 

- Opravit poškozená lana, úchopy a kladky správným způsobem nebo vyměnit za 

originální. 

- Pohybující se části strojů vybavit krytím tak, aby se neomezoval účel použití stroje, u 

nekrytých částí označit výstražnými symboly nebo značkami. 

- Zajištění statického propočtu a vyjádření statika o únosnosti podlahy na m2 a místit 

tabulku o únosnosti podlahy na viditelném místě v posilovně. 

- Kotouče s různým průměrem středové díry sjednotit a označit, aby nedocházelo 

k nežádoucímu pohybu při cvičení, zátěž doplnit na konci zajištěním. 
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- Ovládací a nastavovací prvky strojů označit zřetelným barevným rozlišením. 

- Zajistit nové vymalování a jasné umělé osvětlení netrhavým světlem. 

- První a poslední schod do patra opatřit výrazným barevným označením, řádně 

připevnit odtržené části koberce. 

 
Organizační opatření 

- Zajistit zásady bezpečného chování v posilovnách a fitcentrech, například formou 

stanovení provozního řádu, seznámením s obsahem všech cvičenců a zaměstnanců 

např. vyvěšením řádu na viditelném místě. 

- Důsledně vyžadovat dodržování zásad provozního řádu a pravidelně je kontrolovat. 

- Provádět pravidelnou kontrolu a opravy strojů, provedené zásahy evidovat v knize 

oprav. 

- Zajistit servis a vyčištění větrání posilovny, zkontrolovat dostatečnou výměnu 

vzduchu a regulaci teploty. 

- Zajistit prostorové uspořádání strojů a zařízení tak, aby nedocházelo ke kolizním 

situacím cvičících a jiných osob, například jiným rozmístěním nebo vyznačením 

bezpečného prostoru kolem stroje barevnou čárou. 

- Rozmístit stroje a zařízení tak, aby byly zajištěny dostatečně široké únikové cesty, 

udržovat je neustále volné a zřetelně označené. 

- Označit číselně váhu zvolené zátěže v kg, označit maximální dovolené zatížení stroje 

podle návodu k použití. 

- Umístit na stroj nebo do jeho těsné blízkosti název stroje, cvičené tělesné partie a 

vyobrazení správného způsobu použití. 

- Zajistit od předchozího majitele průvodní dokumentaci, nelze-li tak učinit požádat 

výrobce o dodání duplikátu. 

- Zajistit pravidelnou revizi elektrických přístrojů, 1x za 12 měsíců nebo i dříve, 

vyžaduje-li to bezpečnost osob, o provedených revizích uchovávat záznam. 

- Provádět pravidelně čistění strojů a údržbu, zejména dezinfekci kontaktních částí 

strojů, polstrování sedadel a opěrných bodů. 

- Zajistit u výrobce doplnění stanoveného značení, splňuje-li výrobce dané podmínky 

pro označení. 
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10.2. LIFE- Studio 

Studio je v částečném pronájmu multifunkčního sportovního centra a podnikatelské 

sportovní aktivity jsou zaměřeny především pro posilování kondiční síly a aerobního cvičení 

veřejnosti. 

Provozovatel a trenér je dlouhodobým aktivním vzpěračem a silovým trojbojařem. Je 

rovněž držitelem rekvalifikačního kurzu pro sportovní a tělesné aktivity. Sportovní praxe 

studia je vedena přibližně 5 let. 

Většina strojového vybavení je od italského výrobce OEMMEBI®, který se zabývá 

výrobou posilovacích strojů od roku 1980. Stroje dělí do tří skupin podle uživatelů na 

profesionální, domácí a zdravotní. 

Dle vlastního vyjádření dbá výrobce na zajišťování účelnosti a bezpečnosti strojů a 

zařízení OEMMEBI® a ta je dána spoluprací technických pracovníků a specialistů na 

motoriku. Při výrobě spolupracuje s Výzkumným centrem biomechaniky Univerzity v Sao 

Paolu v Brazílii. 

Do posilovny bylo zařízení dodáno prostřednictvím distributora. Doplňkové stroje a 

zařízení pro kondiční cvičení tvoří veslovací trenažery, které paří do produkce Concept 2. 

 

Zjištění 

- Prostor posilovny se nachází ve třetím patře multifunkční budovy. S nosností patra pro 

posilovnu bylo kalkulováno ve stavebním projektu. 

- Studio je dostatečně velké, cirkulace vzduchu je zajištěna centrálním rozvodem 

s možností otevření větracího okna. 

- Stroje jsou velmi stabilní, vyrobeny z hliníkových a nerezových materiálů. Povrchová 

úprava je zajištěna barvami s anti-perspirační látkou, zajišťující dlouhou životnost bez 

vzniku skvrn a odlupování. 

- Distributor posilovacího zařízení sám navrhl rozmístění strojů s dostatečným 

prostorem kolem zařízení a tím snižuje možnost zranění cvičícího i jiné osoby. 

- Cvičební zátěž je cihličková s pomocným vedením, zabraňující vypadnutí zátěže. 

Každé závaží má uvedenu váhu, nechybí celkové označení zatížení stroje. 

- Kotoučové zátěže neuvádí velikost středového otvoru. Vhledem k tomu, že kotouče 

byly dodány jedním výrobcem, jsou použitelné na všech tyčích a přístrojích a 

odpovídají průměru cvičebního nářadí. 
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- Veškeré hybné části, kladky, lana a řetězy jsou dle možností opatřeny dostatečně 

pevným krytím, zabraňujícím náhodnému kontaktu cvičícího. U zajišťovacích děr, 

záhlubní a pohybujících se částí, které nelze z hlediska účelu stroje zakrýt, jsou 

opatřeny štítky s bezpečnostními symboly. 

 

 
Obrázek č. 8. Bezpečnostní značky 

 
- Tažná lana nebo řetězy jsou originální od výrobce, bez známek poškození. Z hlediska 

hlučnosti jsou ocelová lana opatřena ochranou „Rilsan“ (použití antikorozních 

polymerových povlaků), závaží jsou pogumovaná. 

- Čalounění sedadel a opěrných bodů je vyrobeno z anti-alergických potahových 

materiálů, s možností sedmi druhů barevného provedení. 

- Bezpečnostní a ovládací prvky jsou zřetelně barevně odlišeny, výrobcem je kladena 

vysoká pozornost na jednoduchost ovládání a snadné nastavování stroje. 

- Polepy strojů obsahují název firmy, název stroje, nechybí označení správného způsobu 

použití s vyobrazením zatěžovaných tělesných partií. 

- Prvotní montáž strojů byla provedena dodavatelskou firmou s 24 měsíční zárukou. 

Provozovateli byly stroje předány s uživatelským manuálem. 

- Kontroly strojů, čištění a údržbu si zajišťuje provozovatel sám. Vzhledem k pětiletému 

stáří strojů provozovatel zatím neeviduje žádné poruchy, proto ani nevede knihu 

oprav. 
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- Revize elektrických strojů a zařízení, zejména běžeckých trenažerů, jsou vedeny 

v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během 

používání. 

- Připojení je provedeno volně položeným napájecím kabelem, hrozí riziko zakopnutí. 

 

 
Obrázek č. 9. Nesprávně provedené připojení elektrickým kabelem 

 

- Stroje jsou označeny značkou CE a splňují předpisy UNI EN 957-I. Obecné předpisy 

pro upevněné tréninkové vybavení; UNI EN 957-2 Rezistenční tréninkové stroje; UNI 

EN 957-4 Rezistenční tréninkové lavice; Direktivy o strojích, hluku, bezpečnosti na 

pracovišti. [14] 

- Posilovna má vyvěšený provozní řád, jímž se musí řídit všechny osoby navštěvující 

posilovnu. Jeho dodržování kontroluje personál recepce sportcentra PARÁDA. 

- Personál je vyškolený k poskytnutí před lékařské první pomoci a pomáhá při 

organizaci v případě mimořádných událostí. 

 

Technická opatření 

- Připojovací elektrické kabely běžeckých trenažérů umístit do kabelových tras nebo 

zapojení provést vedením z vrchu ve svislých lištách. 
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Organizační opatření 

- Zajistit zásady bezpečného chování v posilovně, seznámit s ním všechny cvičence a 

pracovníky recepce. 

- Důsledně vyžadovat dodržování zásad provozního řádu a pravidelně jeho dodržování 

kontrolovat. 

- Manipulační prostor kolem strojů a zařízení vyznačit barevnou čárou. 

- Provádět pravidelné údržby a kontroly, vést knihu oprav a uchovávat ji s provozní 

dokumentací. 

- Provádět pravidelné čistění strojů, zejména dezinfekci kontaktních částí strojů, 

polstrování sedadel a opěrných bodů. 

- V případě nefunkčnosti nebo poškození stroje tento vyřadit z užívání a označit 

tabulkou „MIMO PROVOZ“. 

 

10.3. Fitcentrum RELAX 

Jedno z nejstarších sportovních zařízení fitnessového typu. Budova byla vystavěna na 

přelomu 70. let jako víceúčelové sportovní zařízení, v zápětí byla přebudována sportovním 

klubem na posilovnu. 

S rostoucí úrovní kulturistického sportu a požadavků na rozvoj konkrétních svalových 

partií se vybavení posilovny obměňovalo v závislosti na finančních možnostech a možnostech 

tehdejších dodavatelů. Devadesátá léta byla počátkem značného rozvoje a hromadného 

nákupu posilovacích strojů. Doba využívání strojů odpovídá současnému stavu. 

Dnešní strojové vybavení pochází od několika výrobců. Většinovým dodavatelem je 

společnost HANY-GYM, která dříve stroje vyráběla. Tato společnost dnes zajišťuje pouze 

servis a opravy starších posilovacích strojů. Další stroje pocházejí z dílny již neexistující 

firmy ZANA sport. Fitnessové a kondiční zařízení pochází od firem SPORTMAR, ZANA 

sport, Schwinn a PROTEUS. 

Cvičební zátěž je ve formě cihliček i kotoučů. Cihličková zátěž je s pomocným vedením 

zabraňující vypadnutí zátěže ze stohu. 

Provozovatel fitcentra je aktivní sportovec bodybuildingu a vlastní trenérské oprávnění 

druhé třídy. 

 

Zjištění 

- Prostorný, ale tmavý cvičební sál umocňuje velká zrcadlová plocha. 
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- Původní strojové vybavení bylo vyráběno svépomocí. Předností těchto strojů byla 

cena, jednoduchost a účelnost, ale zpracování a povrchové úpravy byly velmi nízké 

úrovně. 

- Některé stroje byly mnohokrát opravovány, výjimkou nebylo ani svařování nosných 

konstrukcí. Z těchto strojů se nakonec dochovaly pouze univerzálně použitelné části 

jako je hrazda, přitahovací tyče, zalomené tyče, rukojeti a úchyty, většinou 

zaměnitelné s těmi současnými. 

- Celková stabilita strojů je poměrně dobrá, jeden ze strojů měl po konstrukční stránce 

nevhodně umístěné závaží, následkem toho může dojít k převrhnutí a způsobení 

zranění. 

- Jedno stacionární kolo má poškozené krytí ozubených převodů, hrozí zachycení oděvu 

cvičící osoby. 

- Setrvačníkové kolo jiného stacionárního bicyklu je kryto pouze drátěnou klecí, která 

umožňuje víření vzduchu a prachu. 

- Na kole jsou zcela uvolněné stabilizační podpěry, pro uživatele se použití stává 

nebezpečným, hrozí převrácení. 

 

 
Obrázek č. 10. Odpadávající podpěra stacionárního kola 

 
- Některé stroje jsou velmi blízko sebe, není dodržen bezpečný prostor vně zařízení. 

- Přístup k nastavovacím bodům strojů je nesnadný, hrozí riziko zachycení cvičence i 

jiné osoby. 
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- Cirkulace vzduchu je zajištěna několika okny, vzhledem k celkovému stáří budovy a 

především okenních rámů je v posilovně nevyhovující teplota, netěsná okna 

zapříčiňují citelný průvan. 

- Na několika místech je poškozena podlahová krytina, hrozí nebezpečí zakopnutí a 

pádu. 

- Nástupní plochy stepperů odstávají, hrozí riziko zakopnutí. 

- Kotoučová zátěž nemá označení vnitřního průměru, na některých zařízeních jsou 

kotouče s různým průměrem kombinovány, hrozí smeknutí zátěže. 

- Cihličková zátěž nemá hmotnostní označení. 

- Jeden ze strojů má poškozené vedení cihliček znesnadňující pohyb zátěže. 

 

 
Obrázek č. 11. Poškozené vedení a chybějící označení zátěže 

 
- Kladky, kola a řetězy jsou zcela odkryté, při správném způsobu použití pro cvičence 

nepředstavují riziko zranění. 

- Zranění odkrytými pohybujícími se částmi je vystavena osoba při nesprávném 

způsobu použití, při chvilkové nepozornosti a osoba s nestaženými dlouhými vlasy 

nebo jiná osoba pohybující se v těsné blízkosti. 
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- Tažná lana a řetězy nejsou upevněny správným způsobem, některá lana jsou prodřená, 

na koncích rozčepýřená, při manipulaci hrozí nebezpečí roztržení. 

- Konec jednoho z řetězů nebyl zajištěn závlačkou, hrozí rozpojení řetězu. 

- Tlumící zarážky a dorazy lan jsou dlouhodobým používáním poškozeny, neplní svoji 

funkci, při dopadu závaží vzniká silný zvukový efekt. 

 

 
Obrázek č. 12. Zajištění cihličkové zátěže hřebíkem 

 
- Jeden ze strojů měl neodborným způsobem vyměněno ložisko kladky, čímž dochází 

k vyklánění kladky a způsobování trhavých pohybů při cvičení. Hrozí smeknutí 

kladky a úrazu cvičící osoby. 

- Čalounění sedadel a opěrných bodů je na mnoha místech poškozené, hrozí nebezpečí 

skřípnutí, z hygienického hlediska je čalounění neomyvatelné, opěrné body rotopedů 

jsou mnohačetným použitím strhané, hrozí riziko odření. 

- Nastavovací kolíky zátěže nemají vrchlíky, některé byly nahrazeny šrouby nebo 

hřebíky, nejsou zřetelně barevně rozlišitelné. 

- Povrchová úprava strojů je zajištěna pouze základní barvou, která je na mnoha místech 

odřená, konstrukce vykazuje známky koroze. 
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Obrázek č. 13. Neoznačený nastavovací kolík, rezavá konstrukce, nevhodné polstrování 

 
- Čištění, seřizování, údržbu strojů provádí provozovatel svépomocí, na větší opravy 

využívá služeb zámečnického servisu. 

- O provedených opravách nevede žádný záznam. 

- Vzhledem k délce provozu posilovny se nedochovala průvodní dokumentace, 

provozní dokumentace není vedena. 

- Revizní kontrola elektrického běžeckého trenažéru byla provedena ve stanovené lhůtě 

dvanácti měsíců dle ČSN 33 1600 ed. 2 o revizích a kontrolách elektrických 

spotřebičů během používání. 

- Stroje, vyjma běžeckého trenažéru, jsou označeny pouze výrobcem. 

- Někde chyběl i název výrobce, celkově pak výstražné a informativní značky, označení 

hmotnosti zátěže, označení CE nebo CCZ. 

- Na strojích ani v jejich blízkosti není uveden název stroje, správný způsob použití, 

cvičené tělesné partie, nebo nesprávný způsob použití. 

- Posilovna má vyvěšený zjednodušený provozní řád, upravující zejména použití 

běžeckého pásu. 
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Technická opatření 

- Kladky, kola a řetězy strojů vybavit přiměřeně krytím tak, aby se neomezoval účel 

použití stroje, nekryté části označit výstražnými symboly nebo značkami. 

- Ložiska pohyblivých částí vyměnit v odborném servisu nebo u výrobce. 

- Doplnit poškozené dorazy, lana a řetězy opravovat správným způsobem nebo vyměnit 

za originální. 

- Nastavovací kolíky opařit vrchlíky, vyměnit neoriginální šrouby nebo hřebíky, zajistit 

barevné rozlišení ovládacích a nastavovacích prvků. 

- U cihličkového stroje opravit pomocné vedení zátěže. 

- Očistit a opravit povrch upravovaných strojů po svařování, odstranit ostré hrany, natřít 

nebo nalakovat vhodnou barvou. 

- Poškozené čalounění opravit, odstranit poškozené opěrné body a nahradit novými. 

- Nevhodně umístěné závaží odstranit, omezit uložení konstrukčně pro určitý počet kusů 

nebo zajistit neodstranitelné zařízení proti vyvrácení, například připevněním ke stěně 

nebo jiné stabilní konstrukci. 

- Na všech strojích označit číselně nastavenou zátěž v kg a maximální povolené 

zatížení. 

- Kotouče s různým průměrem středové díry sjednotit a označit, aby nedocházelo 

k nežádoucímu pohybu při cvičení, zátěž doplnit na konci zajištěním. 

- Zajistit výměnu oken, kontrolovat cirkulaci vzduchu, udržovat vhodnou teplotu pro 

cvičení. 

- Vymalovat posilovnu a změnit tmavé barvy za světlé, pastelové. 

- Připevnit odlepující se podlahovou krytinu, vydřená místa koberce odstranit a nahradit 

novým, obdobně opravit krytinu na schodišti. 

 

Organizační opatření 

- Zajistit zásady bezpečného chování v posilovně, upravit a rozšířit stávající provozní 

řád a seznámit s ním všechny osoby. 

- Důsledně vyžadovat dodržování zásad provozního řádu, pravidelně kontrolovat jeho 

dodržování, zejména používání pevné obuvi. 

- Umístit na stroj nebo do jeho těsné blízkosti název stroje, cvičené tělesné partie, 

vyobrazení správného způsobu použití. 

- Zvětšit manipulační prostor kolem strojů a zařízení, vyznačit barevnou čárou bezpečný 

prostor kolem stroje při použití. 
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- Údržbu a opravy strojů zabezpečit odbornou firmou, o provedených opravách vést 

záznam, záznam uchovávat s další dokumentací. 

- Provádět pravidelně čistění strojů a údržbu, zejména dezinfekci kontaktních částí 

strojů, polstrování sedadel a opěrných bodů. 

- Zřetelně označit únikové cesty a východy a udržovat je neustále volné. 

- Od výrobce vyžádat duplikát průvodní dokumentace. 

- Zajistit u výrobce doplnění stanoveného označení, splňuje-li výrobce dané podmínky 

pro označení. 

- Stacionární kolo vzhledem k rozsahu závad vyřadit z užívání, označit tabulkou 

„MIMO PROVOZ“ 

 

10.4. ATOMY Sport-club 

Nově zbudovaná posilovna, s osobním přístupem trenéra ke klientovi, nabízí klidné a 

příjemné prostředí. Barevně sladěné posilovací stroje s interiérem a dostatečným prostorovým 

umístěním dodávají pocit udržované a dostatečně kontrolované cvičebny. 

Většina strojového vybavení posilovny pochází od jednoho výrobce VITA sports 

equipment. 

Cvičební zátěž je ve formě cihliček i kotoučů. Cihličková zátěž je s pomocným 

vedením, zabraňující vypadnutí jednotlivým kusům zátěže ze stohu. 

Výrobce sází na jednoduchost, kvalitu, účelnost, designovou čistotu a rozumný poměr 

mezi cenou a kvalitou.15) V případě nutnosti poskytuje VITA sports servisní a pozáruční 

opravy. 

Doplňkové strojní vybavení pochází od výrobce LAX fitness systém, jedná se o šlapadla 

a steppery. 

Místo cihličkové zátěže je využito pístových hydraulických vzpěr. 

Výrobce tohoto zařízení nabízí návod a správný způsob použití stroje na internetu. 

Webové stránky společnosti LAX fitness systém obsahují kompletní nabídku výrobků, včetně 

technických dat, popisu přístroje, video se správným způsobem použití a doporučení pro 

uživatele. Pro své zákazníky výrobce nabízí návrh posiloven, dopravu, montáž, servis i 

potřebné zaškolení.16) 

Veškeré zařízení bylo nakoupeno od končícího provozovatele posilovny přes internet. 

Majitel posilovny ATOMY Sport-club má dlouhodobé praktické zkušenosti 

s bodybuildingem a je držitelem absolutního mistra ČR v kulturistice v kategorii bez rozdílu 
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vah. I přes svoje zkušenosti absolvoval rekvalifikační kurz a je držitelem osvědčení 

instruktora fitcentra. 

 

 
Obrázek č. 14. Osvědčení instruktora 

 

Zjištění 

- Vzhledem k nákupu strojů od jiného provozovatele nebyla předložena průvodní 

dokumentace, majitel nevede ani provozní dokumentaci. 

- Klientský přístup umožňuje provozovateli denní prohlídku používaných strojů. 

Provozovatel je vyučený mechanik a údržbu, servisní prohlídky a opravy si zajišťuje 

sám. O provedených kontrolách však nevede záznam. 

- Stroje a zařízení LAX obsahují název firmy, název stroje a vyobrazení cvičené tělesné 

partie. 

- Na strojích VITA sports chybí stanovené označení a identifikace výrobku nebo série 

stroje, chybí bezpečnostní a informativní značky, vyobrazení správného způsobu 

použití nebo označení CE. Správné použití stoje v posilovně zajišťuje klientský 

způsob provozu fitcentra. 

- U cihličkové zátěže je vždy uvedena celková hmotnost vybrané zátěže. 

- Kotoučová zátěž neobsahuje označení vnitřního průměru, nákup zátěže u stejného 

výrobce zajišťuje použitelnost u všech strojů a zařízení s kotouči, je tak vyloučeno 

riziko sklouznutí zátěže během pohybu. 

- Ovládací nebo nastavovací prvky nejsou zřetelně barevně rozlišené. 

- Polstrování sedadel a opěrné body jsou bez poškození. 
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- Revizní kontrola byla doložena pouze u běžeckého trenažéru, která byla provedena 

souběžně s kontrolou dalších elektrických spotřebičů v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2 o 

revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání. 

- Kladky, tažná lana a řetězy jsou zcela bez krytí. Při správném způsobu použití zařízení 

nehrozí nebezpečí zranění. Nedodržením správného užití nebo opomenutím hrozí 

skřípnutí cvičícího nebo jiné osoby. 

- Ocelová lana jsou originální, s povrchovou úpravou pro snížení opotřebení a 

hlučnosti, řetězy jsou bez poškození. 

- U stahovacích strojů byl nalezen tricepsový úchop ze silného konopného lana, který 

byl značně poškozen a neodborně opraven lepicí páskou. Hrozí jeho přetržení a ztráta 

kontroly cvičení. 

 

 
Obrázek č. 15. Poškozený tricepsový úchop 

 
- Stabilita strojů je velmi dobrá, rozmístění strojů umožňuje dostatečný pohyb kolem 

stroje, s minimálním rizikem zranění osoby, která se neočekávaně dostane do blízkého 

prostoru kolem používaných strojů. 

- Při stavebních úpravách posilovny však došlo ke vzniku rozdílu výšek podlah mezi 

starou a novou částí budovy a schodu o velikosti 5 cm. S ohledem na rozlohu 
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cvičebního sálu tento neoznačený schod představuje značné riziko zakopnutí a 

následného pádu. 

 

 
Obrázek č. 16. Neoznačený schodek 

 
- Na stroji pro lýtka je podesta s poškozeným gumovým povrchem zabraňující 

uklouznutí, při nastupování hrozí zakopnutí o zvedající se gumu. 

- Poškození vykazuje i zátěžový koberec v druhém patře v blízkosti schodů, hrozí 

zakopnutí a pád ze schodů. 

 

Technická opatření 

- Přebudovat vzniklý schodek mezi starou a novou částí budovy na šikmou plochu a 

zřetelně označit barevným šrafováním. 

- Pohyblivé a rotující části stojů přiměřeně opatřit bezpečnostním krytím tak, aby se 

neomezoval účel použití stroje. 

- Nekryté části označit výstražnými symboly nebo značkami. 

- Ovládací a nastavovací prvky strojů zřetelně barevně označit. 

- Na všech strojích označit číselně nastavenou zátěž v kg a maximální povolené 

zatížení. 

- Tricepsový úchop z konopného lana vyměnit za nový. 
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- Sjednotit kotouče s různým průměrem středové díry a jejich průměr vyznačit, aby 

nedocházelo k nežádoucímu pohybu při cvičení, zátěž doplnit na konci zajištěním. 

- Podestu lýtkového stroje opatřit celistvou vrstvou gumy. 

- Připevnit odtrženou krytinu podlahy nebo vyměnit za novou, u schodiště první a 

poslední schod zřetelně barevně označit. 

 

Organizační opatření 

- Zajistit zásady bezpečného chování v posilovně, například provozním řádem, seznámit 

s ním všechny cvičence a návštěvníky. 

- Důsledně vyžadovat dodržování zásad provozního řádu, pravidelně kontrolovat jeho 

dodržování. 

- Doplnit na stoje bezpečnostní a informativní značky, ke strojům nebo v těsné blízkosti 

vyvěsit jejich název, vyobrazení cvičených partií a správný způsob použití. 

- Manipulační prostor kolem strojů a zařízení vyznačit barevnou čárou. 

- Provádět čistění strojů, zejména dezinfekci kontaktních částí strojů, polstrování 

sedadel a opěrných bodů. 

- Pravidelné údržby a kontroly zaznamenávat v knize oprav, knihu oprav uchovávat 

s provozní dokumentací. 

- Zajistit průvodní dokumentaci od předchozího majitele nebo duplikát u výrobce strojů. 

- Zajistit vedení provozní dokumentace. 

- V případě nefunkčnosti nebo poškození stroje tento vyřadit z užívání a označit 

tabulkou „MIMO PROVOZ“. 

 

10.5. Fitness AVE 

Posilovna je vedena v pronajatých prostorách bývalého průmyslového a nákupního 

centra. 

Velké prosklené plochy otevíratelných oken a kovové rámy značně ovlivňují klimatické 

podmínky v posilovně. 

Sál pohybových sportovních aktivit je větrán pomocí stropních ventilátorů. 

Strojové zařízení pochází od německého výrobce Joschko - Odenwälder Sport-Systeme, 

českého výrobce VITA Fitness, stacionární kola jsou od výrobců Kettler a Bohemia a 

nejnovější cvičební zařízení GTS je od kanadské firmy EFI sportmedicine. 
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Cvičební zátěž je ve formě cihliček i kotoučů. Cihličková zátěž je s pomocným 

vedením, zabraňující vypadnutí jednotlivým kusům zátěže ze stohu. 

Majitel fitcentra je licencovaný trenér kulturistiky a fitness II. třídy s více než 

třicetiletou praxí. 

 

Zjištění 

- Posilovací místnost je dostatečně větraná, ale objevují se průvany a nízké teploty. 

- Komunikační prostory jsou omezeny u starších a méně využívaných strojů umístěných 

po bocích posilovny. 

- Stabilita strojů je velmi dobrá, prostorové uspořádání strojního zařízení umožňuje 

bezpečný přístup ze všech stran. 

- Podlahová krytina je tvořena zátěžovým kobercem, který je na několika místech 

prodřený a zvednutý. Hrozí riziko zakopnutí. 

 

 
Obrázek č. 17. Poškozený koberec 

 
- Váha jednotlivých cihliček není označená, chybí označení maximálního možného 

zatížení. 

- Kotoučová zátěž je bez označení středového průměru, na některých zařízeních byla 

zátěž kombinována několika druhy s různými průměry, hrozí nebezpečí sklouznutí. 
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Obrázek č. 18. Nesprávný a neoznačený průměr středové díry, nezajištěné závaží 

 
- Rotační části strojů, kladky, kola a řetězy nejsou kryté, při správném způsobu použití 

stroje nepředstavují riziko, při nesprávném použití nebo při opomenutí může dojít ke 

zranění cvičícího nebo jiné osoby. 

- Lana a řetězy jsou originální od výrobce. 

- Při prohlídce bylo nalezeno rozčepýřené lano a natržený popruh. Hrozí riziko přetržení 

a následně nekontrolovaného pohybu. 

 

 
Obrázek č. 19. Poškozené lano a popruh 
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- Značné poškození je u tricepsového úchopu z konopného lana. 

- U jednoho ze strojů byla nesprávně nastavena vůle řetězu, při použití hrozí smeknutí. 

- Ovládací a nastavovací prvky strojů nejsou zřetelně barevně rozlišeny. 

- Čištění, seřizování a údržbu si zajišťuje provozovatel svépomocí, o provedených 

opravách nevede žádný záznam. 

- Průvodní a provozní dokumentace strojů nebyla na požádání předložena. Provozovatel 

ji vede se všemi dokumenty mimo prostory posilovny. 

- Revize elektrických přístrojů vede provozovatel pravidelně 1x za 12 měsíců. 

- Na některých strojích je pouze označení výrobce, přesné stáří strojů vzhledem 

k chybějící dokumentaci nelze určit. 

- Řada strojů není označena bezpečnostními a informativními značkami, chybí označení 

CE nebo CCZ. 

- Na strojích ani v jejich blízkosti není uveden správný způsob použití, název stroje 

nebo cvičené tělesné části. 

- Správné označení lze najít u zcela nových strojů řady GTS od kanadské firmy EFI. 

- Provozovna má vyvěšený provozní řád. 

 

Technická opatření 

- Provést stavební úpravy a výměnu nevhodných okenních rámů snižující vhodné 

klimatické podmínky v posilovně. 

- Lana, kladky a rotační části strojů vybavit krytím tak, aby se neomezoval účel použití 

stroje. 

- Uvolněné a vytahané řetězy vyměnit, pravidelně kontrolovat, správně seřizovat nebo 

napínat. 

- Poškozená lana a popruhy vyměnit. 

- Nekryté části označit výstražnými symboly nebo značkami. 

- Ovládací a nastavovací prvky strojů zřetelně barevně rozlišit. 

- Na všech strojích označit číselně nastavenou zátěž v kg a maximální povolené 

zatížení. 

- Kotouče s různým průměrem středové díry sjednotit a označit, aby nedocházelo 

k nežádoucímu pohybu při cvičení, zátěž doplnit na konci zajištěním. 

- Odstranit poškozené části koberců, přilepením nebo výměnou. 
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Organizační opatření 

- Seznámit všechny cvičence se zásadami bezpečného chování v posilovně a s 

provozním řádem. 

- Důsledně vyžadovat dodržování provozního řádu, pravidelně dodržování kontrolovat, 

zejména používání pevné obuvi. 

- Manipulační prostor kolem strojů a zařízení vyznačit barevnou čárou. 

- Provádět pravidelné kontroly a údržbu, vést v knihu oprav, knihu oprav uchovávat 

s další dokumentací. 

- Průvodní a provozní dokumentaci ukládat tak, aby bylo v případě nutnosti možno do 

ní nahlédnout nebo ji předložit ke kontrole. 

- Doplnit označení strojů výrobci, jménem, typem, bezpečnostním a informativním 

značením. 

- Na stroje nebo v těsné blízkosti umístit jeho název, cvičenou svalovou skupinu a 

správný způsob použití. 

- Provádět pravidelné čistění strojů, zejména dezinfekci kontaktních částí strojů, 

polstrování sedadel a opěrných bodů. 

- V případě nefunkčnosti nebo poškození stroje tento vyřadit z užívání a označit 

tabulkou „MIMO PROVOZ“. 

 

10.6. Posilovna HZS 

Fyzickou přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru upravuje § 45 odst.1 písm. 

d) zákona č. 361/2000 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.10) K těmto 

účelům je využita tělocvična hasičské stanice. 

Posilovací stroje a zařízení byly vzhledem k finančním prostředkům dodávány do 

posilovny postupně v průběhu dvou dekád a byly vybírány jako víceúčelové, s možností 

cvičení bodybuildingu nebo kondice. 

Výrobcem a dodavatelem stojů pro silové cviky je firma Fitness Line. Kondiční stroje 

zahrnují rotoped od firmy Bufalo, stacionární spinningové kolo Schwinn, běžecký trenažér 

Reebok a veslovací zařízení Kettler dodané prostřednictvím společnosti Fitness Line. 

Na svých webových stránkách dodavatel nabízí širokou škálu posilovacích strojů a 

zařízení s vyobrazením a stručným popisem, včetně dopravy, instalace, zaučení, servisu a 

pozáručních oprav. 
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Zátěž je cihličková, vedená pomocnými tyčemi, vylučující vypadnutí ze stohu. 

Kotoučové závaží je používané u cvičení s činkami. 

Vzhledem k zaměstnaneckému poměru cvičících se případné úrazy klasifikují jako 

pracovní a postupují se internímu šetření. 

V posilovně je zajištěn zaměstnavatelem pravidelný úklid. 

 

Zjištění 

- Stroje jsou velmi stabilní, prostor tělocvičny umožňuje volný přístup ke strojům ze 

všech stran s dostatečným manipulačním prostorem a s eliminací zachycení jiné 

osoby. 

- Polstrování sedadel a opěrných bodů je bez poškození. 

- Lana jsou originální od výrobce, bez poškození, pro snížení hlučnosti jsou opatřena 

plastovým zapouzdřením. 

- Rotující části, kladky a lana jsou zcela bez krytí, při správném způsobu cvičení 

nehrozí možnost skřípnutí. Riziko úrazu může nastat při opomenutí nebo zachycením 

jiné osoby. 

- U cihličkové zátěže chybí označení váhy a celkového zatížení. 

- Kotouče nemají vyznačený středový průměr. Dodavatel zajistil kotouče u jednoho 

výrobce, proto jsou zaměnitelné na všech tyčích a při manipulaci tak nehrozí jejich 

sklouznutí. 

- Bodybuildingové stroje jsou označeny pouze výrobcem, chybí pojmenování nebo 

skupina cvičených partií a správný způsob použití. 

- Chybí bezpečnostní i informativní značky a označení CE. 

- Ovládací prvky a nastavení strojů není zřetelně a barevně rozlišené 

- Provozovatel postrádá průvodní dokumentaci k posilovacím strojům. 

- Revizi elektrického běžeckého trenažéru si zajišťuje Hasičský záchranný sbor 

svépomocí v souladu s ČSN 33 1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických 

spotřebičů během používání.11) 

- Kontrolu, seřizování a údržbu strojů zajišťuje provozovatel sám prostřednictvím 

pověřené osoby. Servis a opravy provádí dodavatelská firma Fitness Line, která 

provedla zaškolení pověřené osoby. 

- V posilovně je vyvěšený provozní řád upravující běžné podmínky pro cvičení a 

užívání tělocvičny. 
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- Kondiční stroje a trenažéry byly do posilovny dodány nedávno. Tyto stroje již 

obsahují správné uvedení původního výrobce, adresu dodavatele, identifikaci a číslo 

výrobku a označení CE. V přiložené dokumentaci je popsán způsob použití, návod pro 

montáž, manipulaci a údržbu, jsou zde uvedeny technické údaje a maximální možné 

zatížení. Ovládání a správný způsob použití je v českém jazyce. 

- Nové stroje již mají barevně rozlišeny bezpečnostní STOP-prvky. 

 

 
Obrázek č. 20. Barevné rozlišení bezpečnostního prvku 

 
Technická opatření 

- Kladky, kola a řetězy strojů vybavit přiměřeně krytím tak, aby se neomezoval účel 

použití stroje. 

- Nekryté části označit výstražnými symboly nebo značkami. 

- Označit ovládací a nastavovací prvky strojů zřetelným barevným rozlišením. 

- Na stroje nebo do jejich blízkosti vyvěsit jeho název, skupinu cvičených tělesných 

partií a správný způsob použití. 

- Na všech strojích označit číselně nastavenou zátěž v kg a maximální povolené zatížení 

stroje. 

- Manipulační prostor kolem strojů a zařízení vyznačit barevnou čárou. 

 

Organizační opatření 

- Zajistit zásady bezpečného chování v posilovně a na pracovišti. 
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- Doplnit a zpřesnit provozní řád posilovny a dbát na jeho dodržování, o zjištěných 

neshodách vést záznam. 

- Zajistit od výrobce nebo dodavatele duplikát průvodní dokumentace, zejména návody 

k použití. 

- Seznámit všechny zaměstnance s návody k použití a dalšími vnitřními nařízeními 

zajišťující BOZP v posilovnách. 

- Zajistit od výrobce doplnění strojů bezpečnostním značením a symboly. 

- provádět pravidelné kontroly a údržbu, vést knihu oprav, knihu oprav uchovávat 

s průvodní dokumentací. 

- provádět pravidelné čistění strojů, zejména dezinfekci kontaktních částí strojů, 

polstrování sedadel a opěrných bodů. 

- V případě nefunkčnosti nebo poškození stroje tento vyřadit z užívání a označit 

tabulkou „MIMO PROVOZ“. 
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11.  Závěr 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví v posilovnách a 

fitcentrech. 

Prvním z nich jsou povinnosti výrobce posilovacích strojů a zařízení. Zákonem č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je stanoveno, co je to výrobek, který 

výrobek se klasifikuje jako stroj, jaké jsou požadavky na stroje, jaké náležitosti musí stroje 

splňovat, jaká dokumentace musí být ke stroji přiložena, jak musí být stroj označen, kdo a za 

jakých okolností může uvádět stroj na trh nebo do provozu. 

Dalším faktorem ovlivňujícím bezpečnost je uživatel výrobku, stroje nebo zařízení. V 

posilovnách se uživatelem rozumí provozovatel posilovny, v zaměstnaneckém poměru se 

uživatelem rozumí zaměstnavatel. Pro uživatele, ať už to jsou zaměstnavatelé či živnostníci, 

jsou otázky BOZP stanoveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších 

souvisejících předpisech, které tyto otázky rozšiřují a zpřesňují. Podle zákoníku práce je 

uživatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí vhodnou organizací BOZP 

a může k tomu vypracovávat interní předpisy. Nedílnou povinností uživatelů je zajišťování 

BOZP i pro osoby, které se s vědomím uživatele zdržují na jeho pracovištích, tedy i pro 

cvičence. 

Významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost fitcenter jsou návštěvníci sami. I jejich 

chování v posilovnách velkou měrou přispívá ke stavu BOZP a je upraveno zákonem a 

interními předpisy. O interních předpisech by měli být cvičenci vždy obeznámeni. 

Zcela neopomenutelným faktorem ovlivňujícím bezpečnost v posilovnách je složitá a 

nejasná legislativa, její znalost a umění se v ní pohybovat. Je paradoxem, že se v dnešní době 

může problematika BOZP odvolávat i na neexistující předpis. 

Neposledním faktorem je schopnost rozumně uvažovat. 

Při návštěvě vybraných posiloven bylo zjištěno, že většina těchto faktorů je přehlížena 

nebo nedodržována. 

Této skutečnosti nahrává i fakt, že se v žádné z vybraných posiloven v minulosti nestal 

úraz nebo není evidován. Ani v posilovně Hasičského záchranného sboru není v písemné 

formě veden pracovní úraz ve spojení s posilovacím strojem nebo zařízením. O úrazech 

v posilovnách neví ani statistika. 

Možností, proč tomu tak je, je několik. Jednou z nich je nenahlášení úrazu. 

Další je neplnění pracovních povinností, řádné vyšetření a evidence úrazu. 
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Poslední možností mohou být „skoronehody“, tedy události, kdy vznikne nepatřičný 

kontakt, ale bez zdravotního následku. 

Z toho vyplývá, že kde není žalobce, není soudce, který by se ptal na dodržování 

stanovených nařízení, na stanovenou dokumentaci, na provádění údržby, kontroly a revize. 

Jde o „začarovaný“ kruh, který se jednou může přetrhnout, a následky budou tragické. 

Pro posilovny bylo navrženo několik technických a organizačních opatření, která je 

nutné co nejdříve vyhotovit. Tato práce by měla být pro provozovatele návodem, jak 

předcházet možným rizikům a jak zabránit prvnímu úrazu nebo jakémukoli úrazu. Následně 

by měli provozovatelé pokračovat ve vyhledávaní možných zdrojů rizik a eliminaci možného 

nebezpečí, které jde ruku v ruce s měnícími se skutečnostmi. 
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