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Příloha č. 2: Dotazníkové šetření 

Faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni ZŠ 

Instrukce: Zaškrtněte, jedno z písmen a/b/c/d u odpovědí, které Vám vyhovují.  

U některých otázek máte možnost uvést více odpovědí, případně doplnit volnou odpovědí. 

 

I. Anamnéza – blok informací o respondentovi 

1) Jste  

a) Muž 

b) Žena 

 

2) V současné době jste ve věkové skupině 

a) 25-35 

b) 36-45 

c) 46-55 

d) 55 a více 

 

3) Jste absolventem UK? 

a) PedF UK – v učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací TV 

b) PedF UK – v učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

se specializací TV a jinou specializací (uveďte) 

c) FTVS 

d) Jiné  

 

4) Věnoval/a jste se sportovní gymnastice na závodní úrovni? (sportovní gymnastika, 

sportovní akrobacie,…) 

a) Ano, jak dlouho 

b) Ne  

 

5) Setkal/a jste se jako student sportovní gymnastikou v některé z těchto institucí? 

a) Na základní škole 

b) Na střední škole 

c) Na vysoké škole 

d) V žádném /nikdy jsem se nevěnoval/a sportovní gymnastice 

 

6) Jaká je délka Vaší TV praxe vyučující/ho sportovní gymnastiky? 

a) 0-2 roky 

b) 2–5 let 

c) 5-10 let 

d) 10- více let 
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II. Názory vyučujících na náročnost výuky sportovní gymnastiky 

Zaškrtněte údaj, odpovídající vašemu názoru, v nabízené škále u každého z následujících 

hledisek. 

 

Dle Vašeho názoru je výuka sportovní gymnastiky pro učitele: 

 

1) z hlediska přípravy a úklidu nářadí: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

2) z hlediska správně provedené dopomoci/záchrany poskytované cvičencům: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

3) z hlediska možného úrazu cvičenců: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

4) z hlediska udržení pozornosti cvičenců po celou dobu trvání výuky: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

5) z hlediska správné metodiky nácviku gymnastických prvků: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

6) z hlediska organizace výuky (náplně hodiny): 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

7) z jiného hlediska (uveďte, prosím, konkrétně):……………………………….. 
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III. Vybavenost školy pro výuku sportovní gymnastiky 

 

 

1) Má Vaše škola vlastní tělocvičnu v budově školy? 

a) Ano 

b) Ne (přecházíme na jinou školu, využíváme pronájem) 

 

 

2) Uveďte, pro které sportovní disciplíny je tělocvična vybavená (je možné zaškrtnout 

i více položek):   

a) Akrobacie na koberci nebo na žíněnkách 

b) Přeskok přes kozu 

c) Cvičení na hrazdě 

d) Cvičení na kladině 

e) Cvičení na kruzích 

f) Cvičení na laně nebo na tyči 

g) Cvičení na malé trampolíně 

 

 

3) Které z následujícího vybavení tělocvičny můžete pro sportovní gymnastiku 

využívat? Zaškrtněte, prosím, případně doplňte chybějící položky. 

a) Gymnastický koberec 

b) Koza 

c) Švédská bedna 

d) Odrazový můstek 

e) Hrazda 

f) Kruhy 

g) Kladina 

h) Lano nebo tyč 

i) Žádné z uvedených prostředků nemám k dispozici vůbec nebo v nevyhovujícím 

stavu 

 

 

4) Která nářadí nejčastěji používáte v hodinách sportovní gymnastiky? (je možné 

zaškrtnou i více odpovědí) 

a) Koberec, žíněnka 

b) Odrazový můstek a koza nebo švédská bedna 

c) Kladina 

d) Tyč nebo lano 

e) Kruhy 

f) Malá trampolína 

g) Nepoužívám žádné ze zmíněného nářadí 
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IV. Realizace výuky sportovní gymnastiky  

 

 

1) Výuku TV realizujete:  

a) 2x týdně v délce 45 min 

b) 1x týdně v délce 90 min 

c) V jiné hodinové dotaci (např. tříhodinové bloky na školách se sportovním 

zaměřením) 

 

2) Která nářadí Vám umožňuje využívat Vaše ŠVP? 

a) Akrobatický koberec nebo (i) žíněnky 

b) Kruhy 

c) Švédskou bednu 

d) Kozu 

e) Odrazový můstek 

f) Trampolínu 

g) Hrazdu 

h) Tyč/ lano 

i) Jiné 

 

3) Podle Vašeho názoru je důvodem nezařazování sportovní gymnastiky do hodin TV 

(je možné zaškrtnout i více odpovědí): 

a) Neznalost učitele ze správného provedení techniky prvku 

b) Obava učitele z provedení správné dopomoci či záchrany 

c) Špatné vybavení tělocvičny 

d) Malá časová dotace 

e) Větší riziko než při jiných sportech 

f) Žáky to nebaví 

g) Žáci se bojí vykonávat cvičení 

h) Jiné  

 

 

4) Ve které gymnastické disciplíně projevují Vaši žáci největší dovednosti? 

a) V akrobacii 

b) Na kruzích 

c) Při přeskoku 

d) Při šplhu 

e) Na hrazdě 

f) Nevím 

 

 

5) Která gymnastická disciplína dělá Vašim žákům největší problém? 

a) Akrobacie 

b) Kruhy 

c) Přeskok 

d) Šplh 

e) Hrazda 

f) Nevím 
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V. Prevence rizik úrazů při výuce sportovní gymnastiky 

 

1) U které disciplíny vykazují žáci/ žákyně největší „strachové“ zábrany? (např. 

rozmýšlení si pokusu, odmítání pokus absolvovat, zjevné projevy nervozity apod.) 

(možnost více odpovědí) 

a) U akrobacie – kotoul 

b) U akrobacie – stoj na rukou 

c) U akrobacie – přemet stranou 

d) Přeskok 

e) Hrazda 

f) Kladina 

g) Šplh 

h) Malá trampolína 

i) Nepozorovala jsem žádné 

 

2) Poskytujete žákům při výuce sportovní gymnastiky dopomoc: 

a) Přímou (přímý kontakt se cvičencem – zdvihnutí, podepření apod.) 

b) Nepřímou (akustické a slovní signály, případně úprava nářadí např. nakloněná 

rovina) 

c) Kombinaci obou 

d) Žádnou z uvedených možností 

 

3) Motivujete žáky ve výuce sportovní gymnastiky některou z uvedených forem? 

a) Využitím hudby 

b) Zařazením nových/moderních gymnastických disciplín (moderní parkour, brake 

dance apod.) 

c) Vlastní ukázkou prováděného prvku 

d) Ne, volím jiné formy motivace 

 

4) Jakým jiným způsobem předcházíte „strachovým“ zábranám u žáků z prováděných 

gymnastických prvků? 

……………………………volná odpověď…………………………………… 

 

5) Myslíte si, že Vaše děti jsou dobře připraveny na výuku sportovní gymnastiky 

z prvního stupně? 

a) Ano 

b) Ne  

6) Po příchodu na druhý stupeň většina žáků zvládá: 

a) Akrobacii – kotoul 

b) Akrobacii – stoj na rukou 

c) Akrobacii – přemet stranou 

d) Přeskok 

e) Cvičení na hrazdě 

f) Cvičení na kladině 

g) Šplh 

h) Jiné…  
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Příloha č. 3: Řízené rozhovory 

Řízený rozhovor č. 1 

Ahoj Jani, děkuji za možnost s tebou vést tento rozhovor do své diplomové práce, která 

se zabývá faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní 

školy. Zajímám se o to, proč je sportovní gymnastika a celkově gymnastika u dětí ne 

tak oblíbená? Zda to mají pouze vsugerované, nebo za to může učitel, výbava tělocvičny 

či náplň hodin? 

Vím, že ty jsi se gymnastice věnovala a již dlouho vyučuješ tělesnou výchovu na prvním 

stupni. Ráda bych se tě tedy zeptala, zda si myslíš, že jedním z ovlivňujících faktorů 

jsou učitelé na prvním stupni?  

Ahoj Kačko, tak v první řadě si nemyslím, že je gymnastika u dětí nepopulární. Jde o to, že 

ty děti to chtějí umět. Chtějí umět kotouly, chtějí umět přeskok a cviky na kruzích, ale ti 

učitelé je to kolikrát neumí, nebo možná bojí se naučit.  

Jasně, ale čím jsou starší, tím to jde hůř. 

To určitě. 

Takže pokud je to nenaučí učitelé na prvním stupni, nenaučí je mít k tomu ten vztah, 

tak nebude u dětí gymnastika zrovna populární? 

To rozhodně. Je to přenesené. Tam pak záleží na tom, jak je schopný učitel na druhém stupni, 

protože naučit se to dá, ale samozřejmě je to náročnější. Já jsem například teďka naučila 

kluky deváťáky, kteří neuměli nic ani z rozcvičky, přemety přes bednu. Neříkám, že 

všechny, ale oni chtěli. Chtěli se ten prvek naučit a naučili se i vzájemnou dopomoc, protože 

já už neutáhnu deváťáka, co má 80 kg. To je o ruce. Takže naučit se to dá, ale už to 

samozřejmě není takový, pokud nemají základy z toho prvního stupně. 

Rozumím. Co si myslíš o tom, kdyby tedy učili na prvním stupni vyloženě jen 

tělocvikáři. Jako já, co mám tedy dva obory. 

No, pokud k té gymnastice nebude mít vztah a bude to flákač, tak to vyjde nastejno. Jako, 

tělocvikář to nezachrání. To je můj názor. Pokud to prostě bude tělocvikář, jako jsou teď, 

kterým je 50–70 let, tak možná, ale tihle už nechtěj. Oni budou hrát hry a blbnout s nima. 

To si myslím, že vy „prvostupňaři“ máte lepší nápady na ty hry. Jste k tomu 

„hravějšímu“ více vedeni? 
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To asi jo. 

Máš problém ve sportovní gymnastice děti zaujmout? 

(smích) ne! Děláme všechno možný. Parkour, air track, na kterém si zaskáčou. Často měním 

nářadí, aby měly neustálé změny a něco nového.  

Jasně. Jani a co strach. Když má dítě strach před vykonáním nějakého prvku, jak to 

v té hodině řešíš? 

Hele, musíš odhadnout to dítě. Takhle je to těžký říct. Já je vždycky nechám, aby si to nářadí, 

na kterém budeme cvičit, „oblezly“ a seznámily se tak s ním. Musíš vědět, jak to dítě reaguje, 

musíš ho už trošku znát a když vidíš, že se bojí, tak prostě nějakým způsobem pomoci. Ale 

nedokážu ti přesně říct, jak to dělám. Prostě vždy postupovat od jednoduššího ke 

složitějšímu. Musí ti věřit. Musí vědět, že když na hrazdě jdeme do toče, že tam stojím a že 

je prostě chytím. Ale to se nevypěstuje během jedné hodiny. 

Rozumím, to je jasný. A máš nějakou speciální motivaci v hodinách sportovní 

gymnastiky. Když do toho ty děti prostě nechtějí jít, tak jak je do vykonání prvku 

namotivuješ? 

Ukážu jim to. Ukážu jim, že ještě já, stará paní učitelka, tohle ještě umím (smích).  

To věřím, že na tohle slyší, a tak se teda „zabejčí“ a jdou do toho. 

Jak náročná je podle tebe výuka sportovní gymnastiky z hlediska přípravy a úklidu 

nářadí? 

Hele tohle je hodně zavádějící, protože některá škola má tělocvičnu, kde je hodně 

gymnastického nářadí a mají všechno přímo po ruce. A pak jsou školy, které nemají ani to 

nářadí. A pro mě je to taková střední cesta. Náročné to je, ale zvládám to. 

Mohla by být málo nebo špatně vybavená tělocvična jeden z faktorů malého zařazování 

sportovní gymnastiky do hodin TV? 

Rozhodně. Jakmile nemáš vybavení, můžeš se stavět třeba na hlavu a nemáš ty prvky prostě 

na čem učit. To je asi nejvíc limitující. 

Jak je podle tebe náročná sportovní gymnastika z hlediska provedené dopomoci a 

záchrany? 

Z hlediska provedené dopomoci a záchrany, to je v pohodě. Tam jsem v tom tvém dotazníku 

u dvou hvězdiček – spíše nenáročná. 
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Z hlediska možného úrazu cvičenců, no… 

No, jestli to třeba pokládáš tak, že je to nebezpečnější než jiné sporty. Protože hodně 

lidí to tak bere. Přitom když učím „míčovky“ a konkrétně volejbal, tak další den má 

polovina dětí obvázané prsty (smích). Tak jak to máš ty? 

To je stejný. Zakopne s balónem a rozbije si hlavu (smích). Takže to bych řekla spíš 

nenáročná. 

U otázky s pozorností a správné metodiky nácviku, jak se ptáš, tam problém nemám. To 

vidím sportovní gymnastiku jako nenáročnou. 

Super! Napadá tě ještě něco jiného, na co se neptám, co bych uvedla jako náročné nebo 

nenáročné pro učitele? 

Klidně bych asi víc uvedla to nářadí. Shánění vybavení tělocvičny. To je dost náročný. Ať 

se to ví. Ty školy nemají vůbec vybavení, a když tak je zastaralý a bojíš se s tím pracovat, 

abys něco neudělala sobě při přípravě nebo aby to nezranilo děti. Gymnastika je důležitá a 

učit se má, ale musíš pro to mít samozřejmě vhodné podmínky a vybavení. 

S tím souhlasím. Já teď na škole mám sice hrazdu, ale nemůžu ji použít, protože je 

stará a už na ní nemám taková ta lana, kterými se připevňuje. 

No tohle s dětma dělat nemůžeš. Na to potřebuješ nějaký chlapy. 

Právě! Co ti vyhovuje víc, když máš dvakrát týdně 45 min hodinu, nebo když učíš 

v kuse 90 min? 

Já mam dvakrát 45 a myslím si, že je to lepší. Dvakrát týdně si je i rozcvičíš, jsou víc ohební 

než ti, co to mají jednou týdně. U těch malých rozhodně je lepší, když mají tělocvik častěji, 

i z hlediska udržení pozornosti. Ti malí to nevydrží. 

Rozumím. A když se tě zeptám, co si myslíš, zda jsou děti dobře připravené z prvního 

stupně na výuku sportovní gymnastiky? 

Ode mne ano! Ale pokud bych brala v úvahu i školy ostatní. Tak odpovím spíš ne. To je můj 

názor. 

Vždyť ano, o ten mi jde. 

Jani, já ti moc děkuji za komentáře a názory k mému dotazníku. Věřím, že to mé práci 

pomůže k vyhodnocování jednotlivých faktorů a zodpovězení dané problematiky.  
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Řízený rozhovor č. 2 

Ahoj Hani, děkuji za možnost s tebou vést tento rozhovor do své diplomové práce, 

která se zabývá faktory ovlivňujícími výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni 

základní školy. Zajímám se o to, proč je sportovní gymnastika a celkově gymnastika u 

dětí ne tak oblíbená? Zda to mají pouze vsugerované, nebo za to může učitel, výbava 

tělocvičny či náplň hodin? 

Vím, že ty jsi se gymnastice věnovala a již dlouho vyučuješ tělesnou výchovu převážně 

na druhém stupni. Ráda bych se tě tedy zeptala, co je podle tebe důvodem nezařazování 

sportovní gymnastiky do hodiny TV? 

Ahoj Kačko, ano, to máš pravdu. No, podle mého názoru, důvody, kvůli kterým není 

sportovní gymnastika zařazována do hodin TV, jsou velmi často špatně vybavená tělocvična, 

a velmi často neznalost učitele ze správného provedení prvku.  

Ano, to si myslím taky. 

Podle mě, tam kde se nedělá vyloženě gymnastika, jako i odpolední kroužky atd., tak ta 

výbava tělocvičny prostě dobrá nebude. Já si myslím, že ti učitelé si myslí, že děti to nebaví, 

ale ve finále to spíš oni sami neumí podat. Neumí využít gymnastiku pro populární sporty 

v dnešní době. Jako pro různé parkoury apod. Ve výsledku se dá sportovní gymnastika dělat 

velice jednoduše, hlavně motivací dětí do tohoto sportu. 

Takže ten učitel neví podle tebe, jak je k tomuto sportu správně motivovat? 

Jo, za mě to ti učitelé berou čistě „prdelatě“ jako gymnastiku, a ne jako možnost gymnastiky 

k popularizaci a její využití ve sportovních disciplínách, které jsou dneska hodně v kurzu. A 

jako další si myslím, že je to velmi často neuvědomění si toho, jak je gymnastika strašně 

důležitá pro ostatní sportovní disciplíny. Když prostě dítě neumí kotoul, tak je mnohem víc 

úrazové ve všech ostatních sportech apod.  

Jasně. 

Gymnastika je podle mě z tohohle hlediska hrozně nedoceněná a je strašná škoda nevyužití 

toho jejího potenciálu pro popularizaci sportu. 

Skvělý, to je hezký názor. 

Tak mi teď řekni, ve které gymnastické disciplíně projevují tvoje děti, které učíš, 

nejlepší nebo největší dovednosti? 
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Řekla bych asi, že kruhy. 

A ve které mají největší problém? 

Přeskok. 

Fakt jo? Co tam podle tebe je za ovlivňující faktor? 

Strach. Zaprvé strach z toho rozběhu. Zadruhé děti mají dneska obrovský problém 

s odrazem. Mají strašně slabé nohy. Mají obrovské vady ve stavbě těla a kotníky jsou často 

nejúrazovější částí a neumí se zpevnit. Děti neumí správně zapojit pohybový aparát do 

přeskoku, kde je rozběh, pak odraz, nějaká letová fáze, přeskok a dopad. U přeskoku je 

takových pohybových úkonů, že to často prostě nezvládnou. A z toho pociťují děti ten strach, 

protože neví, jak ovládat tak rychle svoje tělo.  

Takže v téhle disciplíně jsou na tom špatně jednak koordinačně a jednak i z hlediska 

největších „strachových“ zábran? 

Určitě. 

A jak tomuhle předcházíš? Jakým způsobem předcházíš „strachovým“ zábranám 

z prováděných gymnastických prvků? 

Zaprvé tím, že postupuju od toho jednoduchého ke složitějšímu pohybovému prvku. 

Neustálým pilováním jednotlivých prvků a postupným skládáním dohromady. Kolikrát jim 

to i připadá, že to není vůbec část toho cvičebního tvaru, který nás čeká. A určitě motivace. 

Kolem sebe vidí parkour a chtějí to umět. Líbí se jim to a chtěj se to naučit. A neuvědomují 

si absolutně, že je tohle gymnastika. 

Právě, to vidím taky, že si to s gymnastikou vůbec nespojují. 

Mám další otázku. Myslíš si, že jsou děti z prvního stupně dobře připraveni na výuku 

sportovní gymnastiky na druhém stupni? 

Ne! 

Proč? 

Myslím si, že jeden důvod je malá časová dotace. Za mě by mělo být na prvním stupni určitě 

víc hodin tělesné výchovy. Pro ten rozvoj je to strašně důležité a nikdo si to neuvědomuje. 

Vezmi si, jak je tělocvik podceňovaný. Jakmile odpadnou nějaké hodiny češtiny nebo 

matematiky, tak první co, tak si berou učitelé hodiny z toho tělocviku. A to má pak šílený 

dopad. Já nechci bagatelizovat, ale jakmile ty malý tělíčka nenaučíš správným pohybovým 
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prvkům, tak si to zafixují, a na druhém stupni už tě to stojí buď mnohem víc úsilí, a děti to 

právě pak nebaví, protože něco se „přeučovat“ to není úplně v oblibě, anebo na to nabaluješ 

další a další prvky. Z čehož pak mají problémy s koleny, zády, rameny apod. 

No, chtěla bych být nestranná, ale souhlasím. To jsi docela vystihla. 

Myslíš si tedy, že by pomohlo částečně vyřešit tenhle problém tím, že by učili na prvním 

stupni učitelé, co mají specializaci pro 2. a 3. stupeň? Tedy co co máš ty a já? 

Určitě. 

Jo? Myslíš, že by to vážně pomohlo a mohlo by to vypadat jinak? 

Určitě, já to vidím. A mám to i z vlastní zkušenosti. Primárně mám aprobaci, jak ty říkáš pro 

2. a 3. stupeň, ale kvůli nedostatku učitelů jsem začala učit i na prvním stupni tělesnou 

výchovu. A dali mi za pravdu skoro všichni učitelé, že ty děti, které mám já na tělocvik od 

třetí třídy, jsou pohybově úplně někde jinde ve srovnání s dětmi, které k nám přišly z jiné 

školy. Kde tělocvik vedly učitelky z prvního stupně. 

Rozumím. 

Je to ale hrozně individuální. Může být učitelka nadšená do sportu, má například i rozšíření 

TV pro první stupeň, a ty děti budou perfektní, anebo bude učitelka, co bere tělesnou 

výchovu pro ni jako odpočinkovou hodinu, kde dětem hodí balón a ona si odpočine. To se 

může samozřejmě stát i na stupni druhém. Ale je to strašně znát. 

Takže vlastně řešení by to eventuálně bylo, ale záleží prostě na osobnosti toho učitele. 

Buď učitel na prvním stupni s rozšířením TV anebo učitel pro 2. a 3. stupeň. 

Tak tak. Je prostě něco špatně, když ti učitel na prvním stupni, co tedy učí TV, řekne, že 

neučí šplh, protože to je prý jen pro hasiče. Že to nepokládá za důležitý. Tak se tady prostě 

nemáme o čem bavit. Když si uvědomíš, jak je šplh, hlavně pro ty malé děti, důležitý 

z hlediska správného úchopu, zpevňování svalového tonu a tak dále, tak nechceš, aby se 

tvoje dítě dostalo do rukou někoho, kdo o tom opravdu očividně nemá vůbec tušení. 

No, to je zajímavý. 

Když se přesuneme o kousek dál, máš pocit, že je u dětí gymnastika neoblíbená? 

Nepopulární?  

Hele ne. Tady kde učím, tak dřív nebyla vybavená tělocvična, jako je teď. Měla jsem 

k dispozici jen náčiní. Jakmile se postavila plně vybavená hala, ta děcka z toho byla unešená 
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a chtěla zkoušet všechno! Kruhy, hrazdu, kladinu. Všechno. Děti, které měly strach, tak jsem 

se snažila namotivovat vlastní ukázkou. Ale ne „frajersky“, že já to umím. Ale aby si 

uvědomily, že i já v mým věku to prostě zvládnu. Že jsem se to jednou naučila a od té doby 

to prostě umím. To se jim snažím předat. 

I kluky to baví? 

No jéje! Jako 7., 8., 9. třída kluci, tak si troufám říct, že tak 70 % to mají radši než míčovky. 

Samozřejmě tam šla motivace hlavně přes ten parkour. Shlédnu s nimi videa a pak jim ty 

prvky ukážu, a oni to prostě chtějí umět. 

Tak to klobouk dolů, to je vážně super! 

Ale prostě když nemáš tu výbavu tělocvičny, tak se můžeš snažit sebevíc.  

No, očividně je to vážně největší faktor. 

Hani, moc díky. Takhle mi to bude stačit. 
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Příloha č. 4: ŠVP vybraných škol 

ŠVP č. 1: ZŠ Glowackého 



15 

 

 

  



16 

 

ŠVP č. 2 ZŠ Raspenava 
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ŠVP č. 3 ZŠ Klánovice 

 

 



21 

 

 

 



22 

 

ŠVP č. 4 ZŠ Šestajovice 
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ŠVP č. 5 NG Čelákovice 
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Příloha č. 5: Metodická informace o provozu a údržby nářadí 

V Praze dne 13. prosince 2007 

Č.j. 24 199/2007-50 

Metodická informace 

k zabezpečování provozu a údržby 

ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách 

Úvod 

Všechny druhy sportovní a tělovýchovné činnosti i ostatní pohybové aktivity ve všech 

typech sportovních zařízení, na dětských hřištích a v tělocvičnách /dále jen „zařízení“/ jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvládání 

daných aktivit. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o organizaci a 

způsob využívání (provozování) zařízení, které mohou míru rizika maximálně snížit. 

Úraz jednotlivce má vedle následků na zdraví i své závažné společenské a 

ekonomické důsledky. A protože stupeň dozoru, který by mohl zcela zabránit případnému 

zranění, není prakticky možné zajistit, je žádoucí formou nastavení materiálně technických 

podmínek a dodržování určitých organizačních a provozních pravidel vytvářet bezpečné 

prostředí pro provozování zařízení s minimální mírou rizika úrazů. 

Cílem této metodické informace je v rámci péče o zdraví obyvatelstva při sportu a 

jiných pohybových aktivitách doporučit způsob bezpečného provozování těchto aktivit 

v zařízeních, včetně podmínek údržby a zajištění kontrolních mechanismů. 
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1. Předmět a rozsah 

Metodická informace doporučuje postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany 

zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. Její součástí je i seznam souvisejících právních 

předpisů a ČSN EN. 

Je doporučením i pro občanská sdružení vyvíjející činnost v oblasti sportu a jiných 

pohybových aktivit, pro provozovatele všech zařízení i jejich statutární zástupce. 

2. Tělocvičné nářadí 

2.1  Požadavky na vlastnosti nářadí  

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho nastavení (přizpůsobení cvičencům) 

i povrchová úprava musí být voleny a navrženy podle: 

- předpokládané činnosti, provozované na daném nářadí, a v souladu s mechanismem 

pohybu, 

- tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, případně pohlaví cvičících 

(individualizace činností, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí), 

- úrovně a výkonnosti cvičících (organizované – neorganizované činnosti, 

výkonnostní – rekreační činnosti), 

- možného vývoje daného sportu, 

- možných variant činností, včetně kreativního využití souvisejícího s pohybovým 

experimentem (zvláště u dětí), 

- zásad maximální bezpečnosti při činnostech na daném nářadí, včetně pohyblivého 

nářadí (eliminující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při náhodném či nechtěném 

kontaktu s některou částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část nebo 

na dopadovou plochu atd.). 

 Příslušné normy – viz příloha č. 2 

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro jeho bezpečné využití. Při jeho návrhu 

a konstrukci je nutné zajistit odolnost vůči: 

- běžnému i extrémnímu zatížení,  

- velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému přetížení více cvičícími než je běžné (je 

nutné dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na nářadí přípustné zatížení 

vyznačit).  

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité činnosti žádoucí a usnadňuje cvičení 

(bradla, hrazda); příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem rozkmitání nebo 

dočasné deformaci k ohrožení bezpečnosti cvičenců. 

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou životnost i materiál pro jeho opravy musí 

odpovídat:  

- výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti a kvality nářadí (jeho volba by měla 

být podložena rozborem i srovnáním různých druhů materiálů), 
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- nárokům na jeho použití (namáhání materiálu a konstrukce nářadí) i dalším 

podmínkám, jimž je nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se jeho 

vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení 

i vzhled nářadí; životnost nářadí má být pokud možno stejná u jednoho typu nářadí; 

v současnosti je nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce nebo jeho 

dodavatele, protože nářadí je vyráběno podle různých podnikových dokumentací). 

2.2  Údržba nářadí 

Do údržby nářadí patří zejména: 

- plánování údržby, 

- pravidelné kontrolní prohlídky nářadí, 

- evidence zjištěných závad, 

- drobné i celkové opravy, 

-  pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i 

mazání a u nářadí využívaného sezoně nebo používaného venku i konzervace. 

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z různých hledisek. Největší význam mají 

hlediska: 

-  bezpečnosti cvičenců při pohybových činnostech (zanedbává-li se údržba, může 

dojít i k vážným úrazům), 

-  ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje životnost nářadí a snižuje jeho užitnou   

hodnotu), 

-  estetické (dobře udržované nářadí má přitažlivější vzhled než nářadí neudržované 

a současně vede cvičící k šetrnému zacházení s ním). 

2.3  Manipulace s nářadím  

Při manipulaci s nářadím je třeba dbát na to, aby: 

-  byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno výrobcem a organizací činností), 

-  manipulaci prováděli cvičenci, kteří jsou o způsobech manipulace poučeni (zvládají 

ji technicky), 

-  manipulaci prováděli cvičenci, kteří manipulaci zvládají fyzicky, 

-  přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo uložení vzhledem k obvyklému 

místu použití). 

 

2.4  Upevnění nářadí a jeho ukládání 

Při upevňování nářadí je nutno vycházet zejména z těchto principů: 

-  demontovatelné nářadí musí být upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné 

pohybové činnosti, při náhodném dotyku nebo při manipulaci nepovolanou osobou 

dojít k samovolnému uvolnění, 
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-  u volně přístupného nářadí (bez dozoru) musí být vyloučena ruční 

demontovatelnost bez použití speciálního nářadí, 

-  v krytých prostorách se nářadí upevňuje zpravidla na pevné části konstrukce 

budovy (do podlahy nebo do stěn), 

-  části upevňující nářadí (i dočasné kotvení) musí být řešeny tak, aby neohrožovaly 

bezpečnost cvičenců (organizace prostoru a činností), 

-  zakrytí otvorů či kotvících prvků (u nářadí, které se dočasně upevňuje do podlahy) 

musí být řešeno tak, aby podlaha při jiném druhu použití měla stejnorodý povrch 

bez výstupků a prohlubní a aby nedocházelo ke změnám vlastnosti podlahy, 

-  venkovní zabudované nářadí se upevňuje zpravidla do betonových bloků, které 

musí být překryty povrchovou vrstvou (nesmí vyčnívat nad povrch); u dětských 

hřišť musí být bloky 0,20 m pod úrovní terénu, 

-  kolem nářadí s trvalým zabudováním je nutné vymezit dostatek místa (bezpečnostní 

vzdálenosti, bezpečnostní plochy), totéž platí i pro přemístitelné nářadí – za 

dostatečně volný prostor se považuje prostor na všechny strany především ve směru 

seskoku nebo pádu tak, aby cvičící nenarazil na jiné nářadí nebo zařízení a nesrazil 

se s jinými cvičícími; vzdálenost by měla činit min. 2 m, u vyššího nářadí min. 

2,5 m. U nářadí, kde se seskakuje při rotačním pohybu nebo při kmihu je potřebná 

volná vzdálenost ve směru pohybu u hrazdy min. 5 m, u kruhů 6 – 7 m; je nutné 

počítat i s prostorem pro postavení necvičících členů družstva,  

-  dopadové plochy musí tvořit souvislou plochu v celém prostoru možného dopadu 

(při doskocích z větších výšek se používá žíněnek nebo polštářů o větší tloušťce – 

až 40 cm), 

-  venkovní nářadí – především u dětských hřišť – musí mít dopadové plochy řešeny 

tak, aby okraje dopadové plochy neměly ostré hrany či výstupky,  

-  umístění přenosného nářadí v nářaďovně musí být takové, aby veškeré nářadí bylo 

zcela přístupné bez dalšího přemísťování, rovněž nesmí takto umístěné nářadí 

vyčnívat mimo prostor nářaďovny. 
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Pro rozmístění nářadí v tělocvičnách se zpracovává provozní řád určující místo cvičení, 

ochranou dopadovou plochu, způsob přemísťování nářadí (odpovědnosti za přesun) a 

jeho provozování předepsaným způsobem i úklidu cvičebního nářadí na vyhrazeném 

místě, včetně vytyčení prostoru pro ukládání nářadí. 

Součástí provozního řádu by mělo být grafické znázornění vytyčovaných cvičebních 

ploch a ploch pro ukládání nářadí.  

Příslušné normy – viz Příloha Zákon 
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Příloha Zákon 

PRÁVNÍ PŘEDPISY A POKYNY VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZOVÁNÍ 

DĚTSKÝCH A SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ A TĚLOCVIČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

- Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 

o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů 

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

ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 

předpisů  

- Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

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

Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť 

venkovních hracích ploch HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM  

- Metodický pokyn č.j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 

 


