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ABSTRAKT 

 

Název:   Bezpečnostní minimum pro uživatele sportoviště 

 

Cíl práce:   Cílem této práce je souhrnný přehled bezpečnostních požadavků a 

pravidel, které jsou vyžadovány pro uživatele dětských hřišť, bazénů a 

lyžařských areálů. 

 

Metody:   Diplomová práce teoretického charakteru je zaměřena na vyhledávání 

dostupných studijních pramenů a materiálů, jejich prozkoumání a podání 

ucelené informace (analýzy) o bezpečnostních opatřeních, prvcích a 

pomůckách pro zaručení bezpečnosti uživatele vybraných sportovišť – 

dětská hřiště, bazény a sjezdové tratě. Tento úkol představuje nahlédnutí 

do komplikovaného světa zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších obecně 

závazných doporučení, především norem, které se týkají daného tématu. 

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že ve vybraných zdrojích je v dostatečné míře zpracováno 

téma bezpečnosti na sportovištích. Do práce je zahrnut souhrn pojmů a 

jejich definic, které úzce souvisí s tématem, rozdělení a popis vybraných 

sportovišť – dětská hřiště, bazény a sjezdové tratě. Práce popisuje 

legislativní prostředí a uvádí souhrn nejdůležitější zákonů a jejich 

paragrafů, a norem, které mají vztah k tématu diplomové práce. Práce 

udává podrobnější popis bezpečnostních požadavků a pravidel, které je 

nutné splnit již při stavbě daného sportoviště, vyplývajících ze 

zmiňovaných norem. Dále bylo zjištěno, že pro uživatele sportoviště platí 

pravidla, která je nutno dodržovat, proto práce obsahuje popis pokynů a 

pravidel, jak se chovat na vybraných sportovištích.  

 

Klíčová slova: Bezpečnost, sportoviště, technické normy 
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ABSTRACT 

 

Title:   A safety minimum for sports ground  

 

Objectives: The aim of this diploma thesis is a summary of safety requirements and 

rules that are required for users of playgrounds, swimming pools and ski 

areas. 

 

Methods: This thesis is theoretical, focused on the search of available sources and 

learning materials, their examination and submission of complete 

information (analysis) on security, features, and aids to ensure the safety 

of the users of selected sports facilities - playgrounds, swimming pools 

and ski slopes. This task is an insight into the complex world of laws, 

regulations, ordinances and other generally binding recommendations, 

particularly standards relating to the subject. 

 

Results: It was found that the selected sources are sufficiently described the safety 

at sports grounds. The work includes a summary of terms and their 

definitions that are closely related to the topic, classification and 

description of selected sports facilities - playgrounds, swimming pools 

and ski slopes. The work describes the legislative environment and 

provides a summary of the most important laws and their sections, and 

standards that are related to the thesis topic. The work gives a more 

detailed description of the safety requirements and rules that must be met 

already in the construction of sports facilities, resulting from the above 

mentioned standards. Furthermore, it was found that there are the rules 

that must be observed for users of sports. In order to the work contains a 

description of guidelines and rules on how to behave at selected venues. 

 

Keywords:  Safety, sports ground, technical standards 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ČSK – Český Ski klub 

ČSN – české technické normy 

ČSN EN, ČSN ISO – převzaté (harmonizované) Evropské normy 

FINA – mezinárodní plavecká federace 

FN – fakultní nemocnice 

CHŽP – chemie životního prostředí 

IDB – evropská databáze úrazů 

LEN – evropská plavecká liga 

ME – mistrovství Evropy 

MOV – mezinárodní olympijský výbor 

MS – mistrovství světa 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OH – olympijské hry 

OSN – organizace spojených národů 

PCB – polychlorované bifenyly 

PL – plavčík  

SOTKVO – nezávislá odborná technická kontrola 

SZ – světový závod 

TNV – technická norma vodního hospodářství 

ÚNMZ – úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví 

VZ – volný způsob 

ZM – záchranářské minimum pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků 

ZOH – zimní olympijské hry 
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1. ÚVOD 

Přiměřená pohybová aktivita je jedním z hlavních činitelů, které ovlivňují zdraví a 

délku lidského života, a kterou není možno jiným způsobem kompenzovat nebo 

nahradit. Vzhledem ke stálému snižování přirozené fyzické zátěže u všech věkových 

skupin občanů je proto funkce tělovýchovných a sportovních zařízení v současné době 

v životě člověka nezastupitelná. Významná úloha tělesného pohybu je také v usměrnění 

agresivity, rozvoji sociálního vědomí a etického chování člověka, zejména v jeho 

dětství a mládí. Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti 

prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních 

jevů. Jako nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit přispívá tělovýchova a sport ke 

vzniku demokratických sdružení občanů, vede je k toleranci, respektu a spolupráci. V 

České republice má bohaté tradice především spolková tělovýchova, jež byla vždy 

vnímána jako specifická součást naší národní kultury. Více jak sto let v různých 

společensko-ekonomických formacích poskytovala občanům příležitost k projevům 

národní svébytnosti, hrdosti, vlastenectví i vlastního sebezdokonalování.  

 

Sport a tělovýchova, zejména vrcholový sport, jsou ve světě v posledních letech 

výrazně ovlivňovány komercializací, která souvisí s mediální prezentací výkonů 

špičkových sportovců a následnou popularitou slučovanou s propagací a reklamou 

nejrůznějšího zboží. Příklady vrcholových světově populárních sportovců se stávají 

vzorem pro mládež a ostatní obyvatele k aktivnímu tělesnému pohybu. 

 

Podmínky pro spontánní tělovýchovné a sportovní aktivity v České republice jsou 

zvláště v městských aglomeracích velmi špatné. Kromě kritického nedostatku veřejně 

přístupných hřišť je to absence celoročních programů individuálních aktivit, které jsou 

zcela běžně dostupné v ostatních státech. Na příklad v současné době významně 

zaostává budování cyklistických stezek, což neodpovídá zájmu o cykloturistiku, která 

zažívá nebývalý rozmach. Společenský zájem významně rozšířit okruh lidí, kteří se 

budou pravidelně zabývat tělovýchovou a sportem, vyžaduje zabezpečit vhodné a 

atraktivní prostředí. Proto jsou možnosti rozvoje sportu pro všechny podmíněny 

počtem, úrovní i způsobem využívání tělovýchovných a sportovních zařízení.  
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Vzhledem k širšímu povědomí a snaze situaci řešit byl v roce 2002 schválen Národní 

program rozvoje sportu pro všechny. Cílem tohoto programu v České republice je 

postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního 

aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu nepoškozujících životní 

prostředí pro co největší počet občanů.  

 

Jak je tady zmíněno výše, bezpečná forma sportu je důležitým kritériem jednotlivých 

sportovišť. Téma diplomové práce „Bezpečnostní minimum pro uživatele sportoviště" 

je zvoleno nejen z důvodu osobního zájmu o tuto problematiku, ale i proto, že mi přišlo 

dobré zanalyzovat podmínky vzniku a bezpečného fungování sportovišť určených nejen 

dětem a mladistvým, ale i dospělým. Hlavním cílem práce je předložení uceleného 

seznamu požadavků na stavby občanského vybavení se zaměřením na bezpečnost při 

pohybu a sportu pro všechny věkové kategorie, které udává současná česká legislativa a 

technické normy. Zároveň se budeme zabývat jednotlivými základními bezpečnostními 

prvky, které je vhodné použít při vybraných pohybových aktivitách, např. přilby při 

lyžování, žíněnky při atletice, chrániče kolen a loktů, chrániče páteře, záchranné vesty 

při plavání. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Vymezení pojmů 

Než se podrobněji seznámíme s vlastním tématem diplomové práce, je nutné si vysvětlit 

několik pojmů, které se v dané práci opakovaně objeví.  

 

Budeme se zabývat problematikou bezpečnosti na sportovištích, proto by bylo vhodné 

podívat se na vlastní definice tohoto slova. Bezpečnost je důležitý pojem bezpečnostní 

terminologie, ale často se používá i v obecné mluvě. Ve Slovníku spisovné češtiny pro 

školu a veřejnost z roku 2001 je bezpečnost vymezena u přídavného jména „bezpečný“; 

jako synonymum se uvádí slovo jistota (resp. jistý). Bezpečný je ten, kdo není vystaven 

nebezpečí („být bezpečný před zloději“), popř. poskytuje ochranu před nebezpečím 

(„bezpečný úkryt“) nebo je nepochybný, zaručený, důvěryhodný („bezpečný pramen 

informací“), (Akademie věd České republiky, 2001). Obecně je tedy bezpečnost 

vymezována negativně, ve vztahu k (neexistujícím) nebezpečím, hrozbám apod. Již 

latinský výraz securus, který tvoří základ anglického i německého slova, znamenal 

bezstarostný, klidný, nestarající se, nemající starosti. Doporučená definice, na základě 

spojení různých definicí ve vztahu k jakémukoliv konkrétnímu objektu je vymezení 

bezpečnosti jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt 

a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten při ní spolupracovat. (Zeman, 2002) 

 

Jak je vidět v podstatě ani jedna z těchto definic není vhodná pro bezpečnost při sportu. 

Vhodným vysvětlením pojmu pro náš účel je definice Ministerstva vnitra České 

republiky: “Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a 

vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a 

sekundární adaptace.“ URL1  
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Dalším pojmem pro naši práci je termín „sportoviště“. V dnešní době můžeme říct, že 

sportoviště je „obecné pojmenování pro nějaký specializovaný prostor (konkrétní místo) 

nebo pro specializované jednoúčelové stavebně-technické zařízení, které je trvale (nebo 

i přechodně pouze pro jednu sportovní akci) určeno pro sportování a tělovýchovnou 

činnost. V praxi se obvykle jedná o stadion, hřiště, tělocvičnu, sportovní halu, sportovní 

areál, závodní dráhu, plavecký bazén, veslařský kanál, skokanský můstek, sjezdovou 

trať, běžeckou trať, automobilový okruh atd. apod.“. URL2  

 

Dalšími souvisejícími pojmy může být např. definice slova aktivita. Podle všeobecné 

encyklopedie znamená aktivita obecně „jednání, činnost, činorodost, úsilí, snaživost, též 

pracovní činnost“. Z psychologického hlediska se vysvětluje jako pohyb, pohyblivost, 

hybnost; souhrn funkčních a časových vazeb mezi různými dynamickými systémy. U 

člověka rozeznáváme aktivity pohybové (senzomotorické, lokomoční), biologické 

(tělesný růst, metabolismus), psychické (vnímání, pozornost, myšlení) a interakční 

(společenské, ekologické). Aktivity se dále mohou dělit na uvědomované a 

neuvědomované, ovlivnitelné či neovlivnitelné. (Autorský kolektiv, 2002) 

 

Hra podle všeobecné encyklopedie znamená „v širším smyslu každá činnost člověka i 

zvířete přinášející dobrý pocit. Je motivována pouze radostí z činnosti samé, bez 

přímého vztahu k vážnému chování (uspokojení potřeb), ale zároveň bezprostředně 

s vážným chováním spojena (procvičování chování napodobováním a akční hra). Z 

psychologického hlediska je hra označení pro činnost člověka a chování zvířat, která 

přináší uspokojení sama o sobě, a proto je považována za vrozenou tendenci, která plní 

důležité biologické funkce. Touto funkcí hry je, obecně vzato, příprava pro život. 

(Autorský kolektiv, 2002) 

 

Velmi zajímavá je definice pojmu hraní podle V. Šváchy, která říká „ hraní vysvětlují 

psychologové různým způsobem: jako výsledek překypující energie, jako smyslový 

hlad, jako snahu vycvičiti se v určitých vlastnostech a schopnostech, jako přirozený 

prostředek vedoucí k zeslabení, po případě k vybití a očišťování nevhodných vlastností, 

zbylých v člověku z nižších vývojových stupňů druhu a rodu, jako prostředek 

k nacvičování a doplňování schopností pro život potřebných, jak nejpřirozenější a 
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nejvhodnější způsob odpočinku a osvěžení“. Je patrné, že podstata některých definic je 

schopná přestát vliv jednoho století. (Švácha, 1935) 

Sport podle všeobecné encyklopedie je pravidly přesně vymezená činnost (zaměřená 

původně hlavně na cvičení tělesné zdatnosti), osvojovaná a rozvíjená v tréninkovém 

procesu a předváděná v soutěžích. Jádrem je aktivní sportovní činnost s cílem 

rekreačním, výkonnostním a vrcholovým. (Autorský kolektiv, 2002) 

 

2.2 Rozdělení a popis vybraných sportovišť 

Počet druhů sportovních zařízení je velmi rozsáhlý. Podle Paroubka a Navrátila je 

„prvotním zařízením určeným pro sport již volná příroda, kde se uskutečňují 

nejfrekventovanější sportovní aktivity široké veřejnosti v podobě turistiky, koupání a 

zimních sportů“. (Paroubek a Navrátil, 1993) 

 

U těchto druhů sportovní aktivity nebývá nutný velký zásah člověka ve formě 

stavebních úprav, na druhou stranu jsou sportovní zařízení, která bývají vrcholnými 

ukázkami stavební techniky. Není možné podat popis všech takových zařízení a ani to 

není tématem mé práce. Proto se zaměřím jen na relevantní sportoviště. 

 

Hřiště je místo určené pro provozování určitého sportu nebo hry. V pravidlech jsou 

většinou přesně určeny tvary a rozměry hřiště a často i jeho povrch a další parametry. 

Kromě hrací plochy se na hřišti často nacházejí další předměty či zařízení potřebné pro 

příslušnou hru (branky, síť atd.). V různých sportech se používají různé tvary hracích 

ploch, velmi častý je prostý obdélník (např. fotbal, volejbal, basketbal, tenis, americký 

fotbal, v ledním hokeji má zaoblené rohy), v jiných sportech má hřiště tvar oválu 

(australský fotbal), kruhové výseče (baseball, softball) atd. Povrch hrací plochy se 

taktéž velice různí. Je možné využívat jak přírodní povrch (tráva, písek, hlína), tak i 

různé varianty umělých povrchů od antuky či škváry přes umělou trávu po různé druhy 

plastů (v tělocvičnách někdy také dřevěné parkety). URL3  

 

Jak je uvedeno v knize Paroubka a Navrátila, všechny moderní stadiony se i dnes 

většinou budují podle vzoru antiky, kdy vznikaly různé formy amfiteátrů a hipodromů 
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(obloukovitý útvar, připomínající podkovu). Na počátku období mezi válkami byly 

budovány stadiony víceúčelově, než jsme zvyklí. Jednalo se například o vybudování 

cyklistické dráhy, která měřila 500 m, kolem oválu běžecké dráhy, nebo ve stejném 

hledišti byl i plavecký bazén. Po druhé světové válce rostou nároky na funkční 

vlastnosti stadionů a tedy jejich specializaci, proto se začínají budovat specializované 

stadiony pro jednotlivá sportovní odvětví. Stadiony pro účely fotbalu a atletiky se 

budují veliké, pro vodní sporty, tenis, volejbal se staví stadiony malé. (Paroubek a 

Navrátil, 1993) Hlediště stadionu bývá stupňovité tak, aby všichni diváci dobře viděli a 

slyšeli. Stadion určený pro kolektivní hry, atletiku, plavecké sporty, dráhovou cyklistiku 

atd. může, ale nemusí být krytý, velké moderní stadiony mívají střechu prakticky vždy, 

ty nejmodernější z nich pak mívají konstrukce se střechou částečně či úplně zatahovací 

a vytahovací. Stadiony se dají dělit podle jednotlivých sportovních odvětví, velikostí a 

primárního účelu, např. plavecký stadion, fotbalový stadion, zimní stadion (hokejový 

stadion, bruslařský stadion), atletický stadion, hokejbalový stadion, házenkářský 

stadion, veslařský stadion, cyklistický stadion (neboli velodrom), tenisový stadion, 

olympijský stadion, atd. URL4 

 

Podle Paroubka a Paroubkové se tělocvičnou nebo sportovní halou rozumí „soubor 

tělovýchovných a sportovních prostorů doplněných šatnami a hygienickým vybavením 

pro sportovce, dále společensko-výchovnými prostorami a technickým zařízením“. 

Tělocvičny naplňují funkci školní a rekreační tělovýchovy a jsou přesně přizpůsobeny 

účelům, kterým slouží. Sportovní hala je kryté zařízení, které slouží k tělovýchově a kde 

najdeme tribunu pro diváky, čím je ale větší kapacita diváků, tím nákladnější stavba je. 

Ve velkých městech se budují tzv. víceúčelové sportovní haly, které mohou sloužit také 

pro kulturní a společenské akce, jako jsou koncerty, plesy aj. (Paroubková a Paroubek, 

1998) 

 

Kryté a otevřené bazény. Lázeňství je součástí vývoje mnoha národů, včetně našeho. 

Podle Paroubka a Navrátila nemá lázeňství v moderní době pouze léčebný charakter, ale 

hlavně rekreační. „U koupání v přírodních vodních nádržích jde skutečně o masový 

charakter, a s rostoucími ekonomickými možnostmi se stále ve větším měřítku staví 

zařízení umělá a krytá, která se odpoutávají od závislosti na počasí“. Tyto zařízení se 
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vybavují dalšími částmi, které zvyšují jejich atraktivitu. Jsou to různé skluzavky a 

tobogány, různé masážní bazénky a fontány a umělá vlnobití. (Paroubek a Navrátil, 

1993) Z celoplošného hlediska je budování plaveckých zařízení nevyhnutelné, protože 

přírodní podmínky na plavání a koupání se stále zhoršují. Využitelnost plaveckých 

zařízení zvyšuje skutečnost, že bez jakýchkoliv úprav a změn jsou vhodné pro potřeby 

vrcholového, výkonnostního sportu, na rehabilitaci, učení plavání a na individuální 

rekreační plavání a koupání. (Statelová,1984) 

 

Bazény jsou „umělé vodní nádrže pro závodní a rekreační plavání, vodní pólo, skoky do 

vody a další“. (Paroubková a Paroubek, 1998) 

 

Z dalších masově provozovaných sportů jsou zimní sporty. Podmínky pro tyto sporty 

jsou v naší republice příznivé. Zařízení, která slouží vlastním sportovním účelům lze 

rozdělit do několika základních skupin: sjezdové a slalomové tratě, turistické trasy, 

skokanské můstky, sáňkařské a bobové dráhy. Pro rekreační lyžování slouží nejčastěji 

svahy s volnými plochami, které se často vybavují vertikálními dopravními prostředky. 

 

2.3 Legislativní a metodické předpisy 

V naší společnosti existuje zákonné prostředí, které stanovuje, jak se vyrovnat 

s problémy při plánování, projektování a řešení staveb všeho druhu, včetně zařízení pro 

sport a tělovýchovu. V následující části nastíníme toto legislativní prostředí a uvedeme 

si nejdůležitější zákony a jejich paragrafy, které mají vztah k tématu diplomové práce. 

V zákonech jsou specifikovány bezpečnostní a další požadavky na sportovní zařízení, 

jako jsou např. hřiště, zimní sportoviště, bazény atd. V závazných právních předpisech 

jsou důležitá ustanovení, dílem vztahující se přímo k bezpečnosti provozu uvedených 

zařízení, ale také ohledně zodpovědností stran (výrobce, provozovatel apod.).  

 

Zákon 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění upravuje 

způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí, popřípadě 

jiný veřejný zájem. Jedním z prováděcích předpisů tohoto zákona je Nařízení vlády č. 
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171/1997 Sb., v platném znění, ve kterém se v příloze 3 zařazují mezi hračky skluzavky, 

závěsné houpačky, kruhy, hrazdy, lana apod. k upevnění na konstrukci. Dalším 

z prováděcích dokumentů tohoto zákona je Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném 

znění, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, jehož novelizovaná 

verze Nařízení vlády č. 329/2002 Sb., v platném znění, obsahuje v příloze 2 položka 7 

prostředky lidové zábavy, které zahrnují „zařízení dětských hřišť“.  

 

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 

je prováděcím předpisem Zákona 65/ 1965 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 

Dalším důležitým dokumentem v dané oblasti je Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků, v platném znění. Vzhledem k tomu, že pro posouzení bezpečnosti 

a omezení rizik na hřištích, sportovištích a tělocvičnách neexistuje zvláštní právní 

předpis, je tento zákon zásadní v dané oblasti. Jeho účelem je zajistit, aby výrobky 

uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro 

spotřebitele bezpečné. Důležité je zmínit, že za výrobce se pro účely tohoto zákona 

považuje i osoba, která výrobek upraví, jakož i další osoby v dodavatelském řetězci, 

jejichž činnost má prokazatelný vliv na vlastnosti výrobku (tedy např. montážní firma). 

Nejdůležitější částí tohoto zákona je § 3 o obecných požadavcích na bezpečnost 

výrobku. Je vhodné zmínit ještě Zákon 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, v platném znění, který s danou problematikou úzce souvisí.  

 

Je zcela nezbytné poukázat i na odpovědnost trestněprávní. Ta je součástí Zákona č. 

140/1961 Sb., trestního zákona, v platném znění. Trestněprávní odpovědnost vychází z 

§ 180 (Obecné ohrožení) tohoto předpisu, kde je definována tak, že se trestního činu 

dopustí ten, kdo „z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho 

odvrácení nebo zmírnění“. Pokud při provozu zařízení dojde k úrazu či usmrcení, je v 

takovém případě nutné počítat s tím, že pokud zařízení, na kterém k úrazu došlo, 

nesplňuje předepsané normy, nastává trestní odpovědnost odpovědných osob. Trestní 

sazby jsou pak stanoveny s ohledem na velikost způsobené újmy. 
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Zejména z pohledu stanovení hygienických požadavků je důležitý Zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Upravuje práva a povinnosti 

fyzických i právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu 

orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Z tohoto zákona je 

vhodné vyzdvihnout § 6 (koupaliště a sauny) o povinnostech osoby, která provozuje 

koupaliště, umělé koupaliště nebo saunu, dále § 7, který stanoví hygienické požadavky 

na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení a zotavovacích akcí. Dále 

§ 13, který řeší vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací 

plochy, ukládá provozovatelům povinnost zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí 

v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěny nad limity 

upravené prováděcím právním předpisem. Prováděcím právním předpisem pro tuto 

oblast je vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické limity ukazatelů jakosti 

vody v koupalištích a v saunách a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch. V souvislosti s hygienou ještě zmiňme vyhlášku č. 343/ 2009 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, kde např. § 5 předepisuje podmínky pro prostory a 

podlahy a bezpečnost tělocvičen. S tímto zákonem souvisí také Zákon č. 375/2011 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, 

zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě v 

platném znění (novelizuje Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), který upravuje v § 

9 rozsah povinností každého občana v rámci ochrany svého zdraví a zdraví 

spoluobčanů, zejména poskytnutí nebo zprostředkování nezbytné pomoci osobě, která je 

v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. 

 

Ve vztahu ke stavebním požadavkům stručně odkazujeme na následující legislativu. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních 

úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb. Prováděcím předpisem tohoto zákona je 

vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu např. v § 12 

vyžaduje, aby „provedení oplocení neohrožovalo bezpečnost osob včetně osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu“. Dále § 59 

(z části čtyři: Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb) který popisuje, jak vysoké 
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mají být místnosti, jaké typy dveří a skel mohou být použity, jakým způsobem řešit 

sociální zařízení školských a tělovýchovných zařízení.  

 

Další předpisy se spíše vztahují k vymezení zodpovědnosti za vady, za případné nehody 

apod. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v ustanoveních o odpovědnosti za škodu 

výslovně uvádí, že „ každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pokud dojde ke škodě v důsledku 

porušení právní povinností, pak za tuto škodu odpovídá ten, kdo příslušnou právní 

normu porušil. Provozovatel dětských hřišť a sportovišť je nepochybně osobou, která je 

povinna zajistit bezpečný provoz jím provozovaných zařízení. 

 

Metodická informace MŠMT č. j. 24 199/2007–50 k zabezpečování provozu a údržby ve 

sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách doporučuje postupy, které 

vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. Jejím 

cílem 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. Předmětem metodiky jsou mj. požadavky 

na vlastnosti, manipulaci a údržbu tělocvičného nářadí, podmínky k bezpečnému 

provozování zařízení (povinnosti výrobce a provozovatele) a velmi důležitá oblast 

kontrolní činnosti. Vedle vlastního dodržování předpisů je totiž velmi důležitá i kontrola 

vlastního sportovního zařízení nebo nářadí. Součástí této metodiky je definice revizního 

technika v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť jako „fyzickou osobu 

s příslušnou certifikací nezávislou na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou 

úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže a oprav“. 

Další související dokumentací je Metodické doporučení Státního Zdravotního Ústavu č. 

j. CHŽP 35-112/07-10 k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže 

na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách, které mj. předkládá vzory 

návštěvních a provozních řádů k těmto zařízením.  

 

Z hlediska provozu předmětných zařízení je za potřebné zmínit též zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V dané souvislosti uvádí zejména 
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podmínky prodávajícímu (poskytovateli služby) a jeho význam zde spočívá rovněž 

z hlediska kompetencí České obchodní inspekce ve vztahu k dětským hřištím. 

 

Právní vztahy, vyplývající z předmětné problematiky jsou stanoveny i dalšími právními 

předpisy, jako je obchodní zákoník, dále právními předpisy z oblasti zdravotnictví, 

hygienickými předpisy, právními předpisy o ochraně životního prostředí a dalšími. 

Podrobný přehled těchto předpisů a jejich výklad by však přesáhl rámec a účel této 

práce. 

 

2.4 Technické normy 

V textu výše byl popsán souhrn právních předpisů souvisejících s bezpečností na 

sportovištích. Základem většiny těchto legislativních nařízení v případě technických 

požadavků na sportovní zařízení nebo jejich vybavení jsou české technické normy, které 

se vztahují k uvádění herních a sportovních prvků na trh, resp. k provozu dětských 

hřišť, sportovišť a tělocvičen. Co je vlastně technická norma? Podle Českého 

normalizačního institutu je technická norma „vyjádřením požadavků na výrobky, 

procesy nebo služby tak, aby splňovaly požadavek vhodnosti pro daný účel, normy 

ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, 

ochranu zdraví a ochranu životního prostředí“.  

 

Veškeré normy jsou vydávány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (ÚNMZ). V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným 

doporučením, nejsou závazné a jejich používání je dobrovolné, zároveň ovšem 

výhodné. V případě, že dodržení některé ČSN vyžaduje obecně závazný právní předpis 

(např. zákon), stává se norma ve smyslu takového předpisu závaznou. V této sekci bych 

chtěla podat ucelenou informaci o existujících normách, které souvisejí s obecným 

tématem bezpečnosti na sportovištích. Vzhledem k tomu, že tato oblast obsahuje 

nepřeberné množství námětů, rozhodla jsem se zúžit daný záběr sledované části pouze 

na 3 typy sportovišť a to jsou: dětská hřiště, bazény a koupaliště a lyžařské areály. 

Podrobnější popis bezpečnostních požadavků, vyplývajících z níže jmenovaných norem 

provedeme v další samostatné kapitole této práce. 
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Nejdříve vytvoříme přehled norem, které souvisí s bezpečností na dětských a 

sportovních hřištích a tělocvičných zařízení. Jedná se o tyto doporučení: URL5 

ČSN EN 1176 - Zařízení a povrch dětského hřiště, část 1 až 7 a část 10,11 (únor 2009), 

která určuje všeobecné a další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

pro houpačky, skluzavky, lanové dráhy, kolotoče, kolébačky, sítě do prostoru a herní 

zařízení, a která určuje pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. 

ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 

(vydáno v dubnu 2009), i tato norma řeší bezpečnostní požadavky a zkušební metody. 

ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - branky na fotbal (únor 2005) 

ČSN EN 749 - Zařízení hracích ploch - branky na házenou (únor 2005) 

ČSN EN 750 - Zařízení hracích ploch - branky na pozemní hokej (únor 2005) 

ČSN EN 913, - Gymnastické nářadí (únor 2009) 

ČSN EN 14 974 - Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení  

(prosinec 2010) 

ČSN EN 1510 - Zařízení hracích ploch - zařízení pro tenis (únor 2005) 

ČSN EN 15 312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem (únor 2011), 

všechny tyto normy jsou v anglickém jazyce, protože vznikly převzetím originálu, 

věnují se funkčním a bezpečnostním požadavkům a metodám zkoušení ve výše 

specifikované oblasti, pro kterou jsou určeny. 

 

Další si vyjmenujeme normy pro bazény a koupaliště, a jedná se o tato doporučení: 

ČSN EN 1069 - Vodní skluzavky, část 1 a 2  (vydáno červenec-srpen 2011), která určuje 

bezpečnostní požadavky a metody zkoušení a pokyny pro vodní skluzavky. 

ČSN EN 13451 - Vybavení plaveckých bazénů, (květen-červenec 2002) část 1 až 8 a 

část 10, 11 (červenec, listopad 2004), která určuje všeobecné a další specifické 

bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plavecké bazény, žebříky, žebříková 

schodiště a madla; pro přívod a odtok vody; pro startovací bloky; pro vyznačení drah; 

pro obrátkové plochy; pro branky pro vodní pólo; pro zábavné vodní atrakce, skokanské 
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plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení; pro přenosné podlahy a přepážky. 

Části 10 a 11 této normy jsou v anglickém jazyce. 

ČSN EN 15288 - Plavecké bazény, část 1(únor 2011) a část 2(únor 2009), která určuje 

bezpečnostní požadavky pro navrhování a provozování bazénů. Norma obsahuje 

anglický text převzatý z originálu. 

TNV 94 0920-1 - Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků, část 1 (2010), která řeší 

personální zajištění bezpečnosti návštěvníků. 

ČSN EN 15649 - Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě, část 1 

až 7 (červen 2010), která určuje klasifikaci, materiály, všeobecné a další specifické 

požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A; pro prostředky třídy B, pro 

prostředky třídy C; třídy D; třídy E. Norma je v anglickém jazyce. 

Nakonec se budeme zabývat normami pro zimní sporty, hlavně rekreační lyžování, 

jedná se o tato doporučení: 

ČSN EN 13087 - Ochranné přilby, část 1 až 8 (duben – říjen 2001), část 10 (říjen 

2010), které řeší zkušební metody, podmínky zkoušek a příprava před zkouškami 

(klimatizování); odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem); účinnost 

uchycení (upevnění) náhlavní vložky; pevnost náhlavní vložky; zorné pole; odolnost 

proti plameni; elektrické vlastnosti a odolnost proti sálavému teplu ochranných přileb.  

ČSN EN 165  - Osobní prostředky k ochraně očí (květen 2006), která obsahuje slovník 

pojmů k dané problematice. 

ČSN EN 166 - Osobní prostředky k ochraně očí (říjen 2002), která řeší základní 

ustanovení pro osobní prostředky k ochraně očí. 

ČSN EN 174 - Prostředky k ochraně očí (leden 2002), která se zabývá brýlemi pro 

sjezdové lyžování.  

ČSN EN 960 - Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb (leden 2007) 

ČSN EN 1077 - Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding (březen 2008) 

ČSN EN 15059 - Zařízení pro úpravu sněhu (říjen 2009), která stanovuje bezpečnostní 

požadavky na zařízení pro úpravu sněhu. 

ČSN ISO 3864  - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (listopad 1995). Norma 

předepisuje bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky k předcházení úrazům, 
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zdravotním rizikům, požárům a případům havárií. Norma uvádí definice, účel 

bezpečnostních barev a značek, bezpečnostní barvy a kontrastní barvy, geometrický tvar 

a význam bezpečnostních značek, navrhování grafických symbolů, tvorbu 

bezpečnostních značek, dodatkové tabulky a vztahy mezi rozměry bezpečnostních 

značek a vzdáleností pozorování. 

ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

(prosinec 2003). Tato mezinárodní norma stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a 

zásady navrhování bezpečnostních značek, které se mají použít na pracovištích a ve 

veřejných prostorech za účelem prevence nehod, informací o zdravotním riziku, požární 

ochraně a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem 

obsahujících bezpečnostní značky.  

ČSN ISO 17724 - Grafické značky (říjen 2004), Tato mezinárodní norma definuje 

termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné informace a značek 

používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách. Neobsahuje termíny vztahující 

se ke grafickým značkám používaným ve výkresech, diagramech a grafech v technické 

výrobní dokumentaci. 

ČSN 01 8027 - Značení a zabezpečení v zimním středisku (srpen 2009). Norma 

stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. Norma 

představuje zejména opatření pro zvýšení bezpečnosti při lyžování. 
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

 

Cílem této práce je souhrnný přehled bezpečnostních požadavků a pravidel, které jsou 

vyžadovány pro uživatele dětských hřišť, bazénů a lyžařských areálů.  

 

Úkolem práce je vyhledání a studium dostupných a odborných pramenů, rešerše 

prostudovaných materiálů, analýza bezpečnostních pravidel a jejich popis pro různá 

sportoviště.  

 

Diplomová práce teoretického charakteru je zaměřena na vyhledávání dostupných 

studijních pramenů a materiálů, jejich prozkoumání a podání ucelené informace 

(analýzu) o bezpečnostních opatřeních, prvcích a pomůckách pro zaručení bezpečnosti 

uživatele vybraných sportovišť – dětská hřiště, bazény a sjezdové tratě. Tento úkol 

představuje nahlédnutí do komplikovaného světa zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších 

obecně závazných doporučení, především norem, které se týkají daného tématu. 
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4. VYBRANÁ SPORTOVIŠTĚ A BEZPEČNOST 

4.1. Dětská hříště a bezpečnostní požadavky  

4.1.1. Vývoj tělesné výchovy, hřiště a jeho historický vývoj 

Již v 17. století, v období renesance a humanismu, byly známy myšlenky a názory o 

významu dětské hry a to díky největšímu českému pedagogovi, kterým byl a je J. A. 

Komenský. Je patrné, že jeho myšlenky a názory platí dodnes. V současné době se jeho 

myšlenky snažíme realizovat s ohledem na současný stav světa a tím ovlivněný zájem 

dětí. Myslím, že nebude na závadu uvést si několik vět z jeho „Informatoria školy 

mateřské“: „Děti vždycky dělají něco, protože krev mladá tiše státi nemůže. A to jest 

hrubě dobře, nerci-li jim toho brániti nesluší, alebrž i zamýšleti jim, aby vždycky co 

dělati měly. Nechť jsou mravenečkové, vždycky se okolo něčeho čmýrající, nosící, 

vláčející, skládající, překládající, toliko aby rozumně dělaly, co dělají, pomáhati jim a 

ukazovati všecho vzor, by pak titěrky byly (jako v jiné jich cvičiti nejprv nelze), 

nelinkovaly (nelenily) se pohráti s nimi.“ URL6 

 

Koncem 18. a v 19. století došlo k vývoji kapitalistické společnosti, což vytvořilo 

podmínky pro rozvoj moderní tělesné výchovy. Vznikaly nové názory na rozvoj 

smyslových orgánů, otužování těla a jeho utužování pomocí cvičení. Zároveň se 

budovaly kryté prostory pro realizaci oblíbených sportů (např. šerm). S obnovením 

tradice olympijských her v roce 1896 na podnět francouzského pacifisty Pierra de 

Coubertina se pozměnily názory ohledně výstaveb sportovišť. (Schránilová, 1956) 

 

V knize autorky Kamily Schránilové je zmíněno, že v roce 1938 měla tehdejší Praha 60 

dětských hřišť, tento počet se následkem válečných události snížil na číslo 46. V 50. 

letech došlo k rychlému budování těchto zařízení a celkový počet se zvýšil na 200 hřišť, 

většina z nich byla vytvořena a zařízena díky dobrovolníkům z řad občanů. Tento 

rozvoj mohl být spojen s jednomyslným schválením tzv. Deklarace práv dítěte z roku 

1959, kterou schválilo Valné shromáždění OSN. (Schránilová, 1956) Jednou 

z myšlenek této deklarace byl následující text „Dítě ať má plnou příležitost ke hře a 

k rekreaci, což je nutné považovat za stejně závažné jako příležitost ke vzdělání“ 
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(Vorel, 1974) Další vývoj v množství dětských hřišť na území Prahy se nedá příliš 

dobře vystopovat, vzhledem k tomu, že správa městských hřišť byla rozptýlena do 

různých oblastí mezi zdravotnické a školské odbory, zahradnictví a lázeňské služby. 

 

4.1.2. Bezpečnost dětských hřišť 

Jedním z míst kde je bezpečnost při sportování nejdůležitější, jsou dětská hřiště. 

Uživatelé sportoviště, v tomto případě děti, se velice často nechají unést hrou a sami na 

bezpečnost nemyslí. V současné době je velký rozdíl v úrovních dětských hřišť, největší 

rozdíl nacházíme mezi městem a vesnicí. V mnohých vesnicích dosud fungují dětská 

hřiště vyrobená v „akcích Z“, kde jednou ze stěžejních atrakcí je pneumatika od traktoru 

částečně zakopaná v zemi. I přesto, že tyto hřiště neodpovídají současné legislativě, jsou 

hojně využívána, jelikož možnost sportovního vyžití na vesnici není tak velká jako ve 

městech. V tomto případě se mohou zdát legislativní omezení neopodstatněná, protože 

přes veškerá nebezpečí děti přežívají bez úhony.  

 

Přesto doby kdy hřiště pro své ratolesti vyráběli sami otcové stylem, co doma zbylo, 

jsou dávno pryč. Autoři a výrobci dětských hřišť na bezpečnost nejen myslí, ale také ji 

dodržují, jejich práce je podpořena poměrně obsáhlou legislativou. Každá atrakce má 

v dnešní době svojí vlastní normu, některé normy jsou z pohledu běžné populace 

logické, jiné se zdají být nesmyslné, nicméně všechny mají své opodstatnění.  

 

Legislativní opatření nejsou tvořena z důvodu sjednocení vzhledu dětských hřišť, nýbrž 

k zajištění bezpečnosti potažmo k předcházení smrtelných úrazů či trvalých postižení. 

Jakákoli norma nemůže zabezpečit absenci úrazů, ale může toto riziko výrazně omezit. 

Hra dětem neslouží pouze k uspokojování základních potřeb, ale také k vyhledávání 

různých rizik, která jsou na území dětských hřišť kontrolovatelná. Hlavním smyslem 

této kontroly je dopřát dětem přijatelnou míru rizika bez nebezpečí ohrožení života.  

 

Nyní si budeme podrobněji zabývat bezpečnostními zásadami pro tato zařízení 

vyplývajících hlavně z norem ČSN EN 1176 URL7 a ČSN EN 1177 URL8. Je nutné 

zmínit, že do této kategorie se řadí také dětské koutky, ale neřadí se sem již tzv. 
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dobrodružná dětská hřiště (jsou ohrazená plotem, zabezpečená a provozována s 

dostatkem zaměstnanců v souladu s obecně přijatými zásadami, které povzbuzují rozvoj 

dětí a často používají vlastnoručně postavené nářadí). 

 

4.1.2.1. Bezpečnostní požadavky na materiály a výstavbu hřiště 

Již vlastní tvorba jednotlivých zařízení na hraní, je poměrně složitým procesem, jak 

nám potvrdí následující odstavce. Je nutné na materiál koukat z několika různých úhlů 

pohledu.  

 

Prvními základními požadavky je odolnost, nehořlavost, zdravotní nezávadnost a nízká 

toxicita použitých materiálů (nesmí obsahovat nebezpečné látky jako je např. azbest, 

olovo, polychlorované bifenyly (PCB) a další. S tím souvisí např. volba chemických 

úprav u dřevěných dílů. Tato úprava by mohla urychlit případný proces koroze při styku 

s kovovými částmi. Během koroze kovů vznikají oxidy kovů, které mohou mít opět 

negativní vliv na zdraví dětí. Je nutné také pečlivě vybírat materiály nebo hmoty pro 

povrchové úpravy zařízení (velmi často to jsou syntetické materiály, např. plasty 

vyztužené skleněnými vlákny pro povrchy skluzavek), aby provozovatel dětského hřiště 

byl schopný vizuálně rozeznat nadměrné opotřebení dané krycí vrstvy. Toho lze docílit 

např. barevnými vrstvami v nátěru povrchu skluzavky. V moderní době existují nově 

vyvinuté materiály, které jsou označovány jako nehořlavé a byly by vhodné pro použití, 

bohužel ale nejsou zatím známy všechny jejich vlastnosti. URL7 

 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výběru materiálů tam, kde se očekává, že zařízení 

bude používáno v extrémních klimatických nebo atmosférických podmínkách. Části ze 

dřeva musí být navrženy tak, aby mohly dešťové srážky volně odtékat, a aby 

nedocházelo k hromadění vody. Dodržování těchto aspektů zvyšuje odolnost a 

funkčnost daných zařízení. Zároveň je třeba, aby hrubé povrchy nepředstavovaly 

nebezpečí poranění. Dřevěná zařízení musí být zhotovena ze dřeva s nízkou náchylností 

ke tvorbě třísek. Nesmí obsahovat vyčnívající hřebíky, přečnívající ukončení drátěných 

lan nebo komponenty s hroty nebo ostrými hranami. Rohy, hrany a průměty částí 

v prostoru vyhrazenému uživateli, která „příliš“ vyčnívají, musí být zaoblena. 
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Soudržnost konstrukce u zařízení dětského hřiště musí být ověřena pro nejnepříznivější 

případ možných kombinací. URL7 

 

Dále je potřeba, aby rozměry a stupeň obtížnosti zařízení byly vhodné pro cílovou 

věkovou skupinu (v našem případě děti, mládež) a aby riziko při hře bylo pro dítě jasně 

patrné a bylo jej schopné předvídat. Rozměry jednotlivých zařízení musí být ale zároveň 

přístupné dospělým, aby byla možnost pomoci uvnitř zařízení v případě nutnosti. 

Uzavřené části zařízení, jako tunely a domky, s vnitřní vzdáleností od vstupního 

prostoru větší než 200 cm musí mít alespoň dva přístupové otvory, které jsou na sobě 

vzájemně nezávislé a umístěné na různých stranách zařízení a nesmí být možno tyto 

otvory uzamknout. Tyto dva vstupy/výstupy musí dovolit uživateli vstup/výstup 

různými cestami. URL7 

 

Materiály musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně. Materiálů tlumících dopad 

je několik druhů, jejich použití je závislé na jejich kritické výšce pádu (tedy maximální 

výšce, kdy daný povrch zabezpečí přijatelné tlumení dopadu. Používá se např. tráva, 

udusaný povrch, drcená kůra jehličnanů (zrnitost 2 až 8 cm), dřevěné třísky 

(mechanicky drcené dřevo bez kůry a listí, zrnitost 5 až 30), štěrk s daným rozmezím 

zrnitosti, který se musí dodržet. URL8 

 

4.1.2.2. Hlavní bezpečnostní parametry hřišť 

Bezpečný pád a dopad 

Požadavky na prostor pádu a dopadovou plochu v této normě mají poskytnout ochranu 

uživatelům během prvního dopadu případného pádu. Hlavním kritériem tohoto 

bezpečnostního prvku je výška volného pádu (což je největší svislá vzdálenost od 

jednoznačně uvažované opory těla k dopadové ploše pod ní - uvažovaná opora těla 

zahrnuje ty povrchy ke stání, ke kterým je umožněn přístup). Maximální výška volného 

pádu činí 3 m. URL7 

 

Je nutné si nejdříve definovat jednotlivé prostory. Prostor pádu je prostor v, na nebo 

okolo zařízení, který může zabírat uživatel padající z vyvýšené části zařízení, začíná ve 
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výšce volného pádu. Minimální prostor je prostor nutný pro bezpečné užívání zařízení, 

ten se skládá z prostoru, který zabírá hrací zařízení, dále z volného prostoru (pokud 

nějaký je) a z prostoru pádu. Volným prostorem je myšlen prostor v, na nebo okolo 

zařízení, který uživatel vykonávající pohyb na zařízení (např. sklouznutí, švih, houpání) 

může zabírat. Při stanovení volného prostoru se musí brát v úvahu maximální možné 

pohyby zařízení a uživatele. Stejná úvaha je nutná při stanovení dopadové plochy. 

Pokud není stanoveno jinak, musí být rozsah prostoru pádu nejméně 150 cm okolo 

zvýšených částí zařízení, prostor pádu se musí rozšířit pro výšku volného pádu 150 cm. 

Volný prostor nesmí obsahovat žádné překážky, které zasahují do průchodu uživatele, 

když vykonává nucený pohyb (jízda po skluzavce, točení na kolotoči, houpání na 

kolébačkách atd.) např. větve stromu, lana, řetězy apod. Volný prostor nesmějí protínat 

hlavní komunikační trasy na nebo před dětské hřiště (např. stezka pro chodce). Prostor 

pádu nesmí obsahovat žádné překážky, o které by se padající uživatel mohl zranit, např. 

nechráněné základy. Povrch dopadové plochy musí být bez prvků s ostrými hranami 

nebo výčnělky a nesmí vytvářet jakékoli situace nebo možnosti zachycení. Pod celým 

zařízením dětského hřiště, které má výšku volného pádu vyšší než 60 cm, a pod 

zařízením vyvolávající nucený pohyb těla uživatele (např. houpačky, skluzavky, lanové 

dráhy, kolotoče atp.), je nutná dopadová plocha s povrchem tlumícím dopad. Tento 

povrch musí mít kritickou výšku pádu stejnou nebo vyšší než je výška volného pádu 

zařízení. Běžně užívané materiály tlumící dopad jsou. V případě použití sypkého 

drobného materiálu se musí instalovat tloušťka vrstvy o 10 cm větší, než je minimální 

hloubka, na vyrovnání způsobené přemísťováním materiálu. URL7 

 

Ochrana proti pádu 

Mezi ochranné prvky zařízení jiných než se snadným přístupem patří madla, bariéry a 

zábradlí. Madlo je pažení, které pomáhá udržovat rovnováhu. Zábradlí a bariéra jsou 

zařízení, která chrání před pádem. Zároveň bariéra brání také v podlezení. Obrázek 1 

ukazuje vhodný typ ochrany s různými výškami zařízení. Madla, zábradlí nebo bariéry 

instalované na rampě nebo schodech musí začínat v nejnižším místě rampy nebo 

schodů. URL7 
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Obr. 1. Ochrana proti pádu-provedení URL7 

 

Tyto ochranné prvky se převážně umisťují do výšky více než 60 cm a méně než 85 cm 

od příslušného povrchu nebo nad polohou nohou. Zábradlí a bariéry musí být okolo celé 

plošiny mimo nezbytných otvorů pro přístup a odchod na každém hracím prvku. Šířka 

otvorů pro přístup a odchod v zábradlí nebo bariéře musí mít maximální čisté otevření 

500 mm. U schodů, ramp, žebříků a mostů, které jsou prostředky přístupu k jednotlivým 

atrakcím a které mají další bariéry jako součást jejich konstrukce, nesmí být šířka 

otvorů širší, než je šířka těchto prvků. Nesmí být obsaženy žádné vodorovné nebo téměř 

vodorovné příčky nebo tyče, které mohou být použity jako stupně pro děti pokoušející 

se lézt. URL7 

 

Ochrana proti zachycení 

Pojem zachycení je pro naše potřeby definován jako situace, ve které se tělo nebo část 

těla nebo oblečení mohou zachytit, což může vést k vážným úrazům. Je důležité, aby 

zařízení byla sestavena tak, aby nevytvářela zdroje nebezpečí zachycení (např. nohy, 

prstů, hlavy a krku, vlasů, oblečení nebo celého těla), těmito zdroji by mohli být úplně 

ohraničené otvory, částečně ohraničené otvory, otvory ve tvaru V, pohyblivé otvory 

nebo nůžkovitě otevřené otvory. Je tedy nutné, aby zařízení obsahovala pouze otvory, 

které jsou dost malé pro umístění dané části těla nebo které jsou dostatečně velké a 

umožňují vsunout i vyndat jednotlivé části těla. Přehled daných možností zachycení je 

pro větší přehlednost předložen na Obrázku 2. URL7 



30 

 

 

 
 

Obr 2. Přehled možných zachycení URL7 
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Poskytnutí informací uživatelům a povinná dokumentace URL9 

Podle SOTKVO patří mezi informace pro uživatele znak (piktogram) s.: 

a) telefonním číslem k přivolání záchranné služby;  

b) telefonním číslem k nahlášení závažných poškození; 

c) názvem hřiště; 

d) adresou hřiště; 

e) ostatními odpovídajícími místními informacemi, je-li to možné. 

 

K povinné dokumentaci provozovatele dále patří: 

a) prohlášení o shodě výrobce s příslušnou evropskou/českou normou doložené 

certifikátem o shodě 

b) návod od výrobce k instalaci pro správnou montáž a umístění zařízení a 

podrobnosti nezbytné ke kontrole zařízení před jeho prvním použitím, návody 

k údržbě 

c) pokyny, které stanoví četnost kontrol nebo údržby zařízení 

d) návody k obsluze, pokud je to potřeba 

e) záznamy o úrazech, pokud k nějakým došlo 

f) provozní řád hřiště 

g) návštěvní řád 

h) trvalé značení zařízení, kde je jméno a adresa výrobce nebo autorizovaného 

zástupce, označení zařízení a rok výroby, číslo a datum příslušné normy o shodě 

 

Kontrola  

Provozovatel musí stanovit četnost kontrol a provádět údržby zařízení. Existuje několik 

úrovní kontrol. Kontrola po instalaci je prvotní kontrola, která se provádí na nových 

hříštích kompetentní osobou, která vlastně posoudí odbornost montáže. Běžná vizuální 

kontrola se provádí zpravidla každý den a jejím cílem je zjistit nápadné zdroje 



32 

 

nebezpečí, které mhou být následkem běžného používání, vandalismu, nebo 

povětrnostních vlivů. Provozní kontrola je podrobnější kontrola než běžná vizuální 

kontrola zaměřená na kontrolu provozuschopnosti a stability zařízení. Provádí se jednou 

za 1 až 3 měsíce nebo podle toho jak je předepsáno výrobcem. Příkladem bodů vizuální 

a provozní kontroly jsou např. čistota, jakost úpravy základních prvků, ostré okraje, 

nechráněné základy, chybějící části, soudržnost konstrukce. Účelem roční hlavní 

kontroly je zajistit celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů a povrchů hřiště 

(typické kontroly zahrnují vliv počasí, známky hniloby nebo koroze a jakékoliv změny 

v úrovni bezpečnosti zařízení jako důsledek provedených oprav nebo doplněných nebo 

vyměněných součástí. Tato kontrola může vyžadovat vykopání nebo demontáž určitých 

částí. URL8 

 

Údržba 

Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla 

zachována jejich bezpečnost a funkčnost. Zahrnuje utažení upevňovacích prvků (při 

provozní kontrole), přetření a opětovná úprava povrchů dle doporučení od výrobce, 

údržbu všech povrchů tlumících nárazy (při provozní kontrole), čištění, odstranění 

skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí (denně), sekání travnatých 

ploch a úklid dle provozního řádu apod. Korekční údržba musí zahrnovat opatření 

směřující k nápravě závad nebo k opětovnému navození nezbytné úrovně bezpečnosti 

zařízení hřiště a jeho povrchu. URL7 

 

4.2. Bazén a bezpečnostní požadavky 

Plavání je nejvhodnější tělesná aktivita pro všechny věkové a socio-procesní skupiny 

obyvatelstva. Jeho vliv na zdraví člověka se nedá nahradit jinou pohybovou činností. 

Plavání příznivě působí na krevní oběh, nervovou soustavu, pohybové a dýchací ústrojí. 

Odlišné teploty vzduchu a vody otužují celý organismus člověka, což působí 

preventivně proti rozličným chorobám. (Statelová, 1990) 

 

Plavání je podle Demetroviče lokomoční pohyb ve vodě, při němž se využívá vztlaku a 

odporu prostředí. Podle účelu využití lze plavání dělit na zdravotní, rekreační, kondiční, 

branné a sportovní. (Demetrovič, 1988b) 
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Plavání se řadí mezi vytrvalostní sporty. Jak vyplývá ze struktury výkonu, je rozvoj 

pohybových schopností vedle zdokonalování dovedností rozhodující částí jeho tělesné 

přípravy. Základní pohybové schopnosti (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost) jsou dnes 

chápany jako komplexy silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních kvalit, 

které v přirozených podmínkách sportovních výkonů neexistují jako samostatné 

fenomény, nýbrž vstupují do různých vzájemných spojení. Ze stejných důvodů 

pozorujeme různé významové pořadí pohybových schopností, různou hierarchii jejich 

důležitosti v jednotlivých sportovních výkonech. Podstatou plaveckého výkonu je 

schopnost překonávat hydrodynamický odpor, jenž vzniká pohybem plavcova těla ve 

vodním prostředí. Tento odpor plavec překonává úsilím, které vynakládá v každém 

mnohonásobně se opakujícím záběrovém pohybu. Nejde tedy o jednorázový silový 

výkon, nýbrž o opakované silové úsilí v čase. Toto je jakási základní charakteristika 

dalšího sportu, který jsem si zvolila jako součást této práce, a kde se chci zabývat 

bezpečnostními podmínkami, které jsou s touto aktivitou spojené a požadované. 

(Čechovská, Miler, 2008) 

 

Vývoj techniky plavání na prsou patří mezi nejstarší plavecké způsoby. Jeho technika je 

popisována již v nejstarších učebnicích plavání. Z tohoto důvodu, ale i z důvodu 

praktického využití je tento způsob nazýván klasickým. Závodní technika se postupně 

vyvíjela. Největších změn doznala ve druhé polovině 80. let dvacátého století vlivem 

úprav v plaveckých pravidlech, které umožňují plavcům udržovat v průběhu 

pohybového cyklu hydrodynamickou polohu. Plavci dnes nemusejí hlídat potopení 

hlavy, pravidla jim nařizují v průběhu každého pohybového cyklu protnout hladinu částí 

těla (hlavou) tak, aby nebylo možné plavat zcela pod hladinou. (Čechovská, Miler, 

2008) 

 

Plavání prsou připomíná plavání žáby. Jeho technika je z hlediska biomechaniky málo 

efektivní, neboť pomocné fáze cyklu se provádějí ve vodě ve směru lokomoce. Vývoj 

techniky se často střetával s regulemi plaveckých pravidel. Některé vývojové tendence 

vedly k tak podstatným změnám techniky, že to odporovalo duchu klasického způsobu 

plavání. V druhé polovině dvacátých let se plavání prsou vyznačovalo širokým kopem 

nohou do stran a rychlím snožením. „Klínová teorie“, jež byla příkladem nesprávné 



34 

 

aplikace fyzikálních vztahů na plavání, vysvětlovala vznik hnací síly vytlačováním 

vody nazad při snožení. Po dokončení záběru nohou následovalo dlouhé splývání. 

Vdech prováděli plavci v době přípravné fáze paží, jejichž pohybům se přikládal malý 

význam. V polovině třicátých let se projevil vliv japonských prsařů a amerických 

motýlkářů na zúžení a zrychlení kopu nohou. Tento pozitivní rys se stal součástí dnešní 

moderní techniky. V dalším období se předmětem zájmu staly pohyby paží. Snaha co 

nejvíce napodobit kraulový záběr vedla ke vzniku motýlka. Plavci mohly plavat prsa i 

motýlka v jedné disciplíně až do roku 1952. Nová pravidla zakazovala přenos vpřed 

vzduchem, a proto plavci využívali alespoň kraulový záběr. Ten se uplatnil v plavání 

pod vodou. Záběr se vedl ze vzpažení končetinou ohnutou v loketním kloubu až do 

připažení. Po ukončení se ohyboval plavec setrvačností. Stometrovou trať překonávali 

plavci převážně pod vodou. Olympijská trať 200 m však již nedovolovala tak rozsáhlou 

práci na kyslíkový dluh. Proto někteří plavci prováděli pod vodou 2-3 pohybové cykly. 

Plavání pod vodou, s výjimkou jednoho cyklu paží a nohou po startu a obrátkách – tzv. 

prsařský zátah pod vodou, zakázala pravidla v roce 1957. Jak ukázaly olympijské hry v 

Římě (r. 1960) a v Tokiu (r. 1964), pokračuje vývoj techniky plavání prsou dále cestou 

zvýrazňování záběru paží a zrychlování frekvence pohybů. Zdůrazněný záběr paží vedl 

k pozdějšímu vdechu a zrychlování frekvence pohybů. URL10  

 

4.2.1. Bazén a jeho historický vývoj 

Nejdříve se seznámíme s historií bazénů. V období prvobytně pospolné společnosti 

nemáme žádné doklady o vztahu člověka k plavání. V těchto dobách člověk 

pravděpodobně plaval tak, že napodoboval pohyby zvířat, to je hrabání. Největšího 

rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starém Řecku. Plavání bylo považováno za jeden 

z nejdůležitějších vyučovacích předmětů v gymnáziu. Plavání mělo velký podíl v 

tělesné přípravě řeckého vojáka. Významnou úlohu v námořních bitvách měla skupina 

speciálně vycvičených plavců, jejichž úkolem bylo přiblížit se pod vodou k 

nepřátelským lodím a tam způsobit paniku ještě před zahájením bojů. Řecký způsob 

výchovy vojáka se později přenesl i do Říma. Poslední část římské epochy je 

charakterizována úpadkem tělesné výchovy. Feudální společnost dovršila úpadek 

tělesné výchovy. Zásluhu na tom měla křesťanská ideologie, která zakazovala jakoukoli 

péči o tělo. Teprve humanismus přinesl určité uvolnění od církevní upjatosti. Roku 

1538 vydal Švýcar Mikuláš Wynnmann z Ingolstadtu první učebnici plavání. Kolébkou 
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sportovního plavání se stala Anglie. Počátky sportovního plavání byly spjaty s 

vytrvalostními výkony. Popud k těmto výkonům dal anglický básník lord Byron. Aby si 

ověřil pravdivost řecké báje o Leandrovi, přeplaval roku 1810 Dardanelskou úžinu. R. 

1875 přeplaval anglický kapitán Webb kanál La Manche za 21 hod 45 minut. Za 

nejstarší přežívající plavecký klub na světě je považován „Maidstone Swimming Club“ 

v Maidstone, v Kentu v Anglii. Vznikl na základě znepokojení nad několika utonutími 

právě v řece Medway v roce 1844. Záchranáři často umírají ve vodě, protože se 

nemůžou obvykle sami zachránit nebo doplavat do bezpečí. Klub se využívá pro plavání 

v řece, a pořádá vytrvalostní závody, potápěčské soutěže a zápasy ve vodním pólu v 

Medway. URL11  

 

Roku 1908 byla založena mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération 

Internationale de Natation Amateur). Tento čin vytvořil předpoklady pro vytyčení 

jednotlivých směrnic a pravidel a dal tak základ soutěžení v mezinárodním měřítku. 

Roku 1927 byla založena evropská plavecká liga LEN (Ligue Europeienne de 

Natation), jejímž prvním předsedou byl zvolen československý zástupce Ing. 

Hauptman. URL12  

 

Význam plavání byl oceněn tím, že bylo zařazeno do programu olympijských her již v 

r. 1896. Muži závodí na OH od tohoto roku, tehdy se plavala pouze plavecká disciplina 

volný způsob a to na 100, 500 a 1 200 metrů. Ženy se poprvé OH zúčastnily ve 

Stockholmu r. 1912. V dalších letech byl program OH rozšiřován o další plavecké 

discipliny. V mužských disciplinách byla zřejmá převaha plavců ze zámoří, hlavně z 

USA. V ženských disciplinách zasahovaly do bojů o vítězství plavkyně Evropy, Dánky, 

Holanďanky, Maďarky a Angličanky. Ženy v plavání zaujímají zvláštní postavení, 

neboť rozdíly mezi výkonností mužů a žen jsou menší než v jiných druzích sportu. 

Výkonnost žen na OH roku 1964 na 400m VZ byla lepší než výkonnost mužů na OH 

roku 1936. V současné době probíhají plavecké soutěže ve čtyřech plaveckých 

způsobech. Další význačnou soutěží pro evropské plavce jsou ME. Pořadatelem je LEN 

a konají se zpravidla za 2 roky v období mezi OH a MS. První Mistrovství Evropy bylo 

v Budapešti roku 1926. Mistrovství Evropy měla velmi dobrou úroveň, v některých 

disciplinách dokonce lepší než na OH. V polovině šedesátých let minulého století se 

zakládaly v Londýně první spolky přátel plavání - plavecké kluby. Tím byl dán základ 
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pro soutěžení mezi kluby, studentskými kolejemi i jednotlivci. Největší bazén v Evropě 

byl otevřen 6. srpna 1965 ve Fürstenfeldu (Rakousko), který poskytoval vodní plochu 

23 tisíc m
2
. Jeden z největších bazénů byl údajně postavený v Moskvě poté, co se 

nedokončil „Palác sovětů“. Jeho základy byly použity a vznikl tak venkovní plavecký 

areál „Bazén Moskva“ v rámci procesu destalinizace. URL10  

 

Na počátku a v polovině 80. letech byly vyvinuty přírodní koupaliště ve střední a 

západní Evropě díky designérům a architektům se zaměřením na životní prostředí. V 

poslední době roste popularita těchto koupališť jako alternativa k tradičním bazénům. 

Přírodní koupaliště jsou většinou uměle vybudované vodní útvary, ve kterých nejsou 

používány žádné chemické látky nebo zařízení, které dezinfikují nebo sterilizují vodu, a 

veškerého čištění koupaliště je dosaženo díky pohybu vody přes biologické filtry a přes 

rostliny hydroponicky zakořeněné v systému. V podstatě, se přírodní koupaliště snaží 

obnovit přírodní rybníky a jezera, prostředí, kde se lidé mohou cítit bezpečně a plavat v 

neznečištěné, zdravé a ekologicky vyvážené vodě. URL12  

 

Výstavba krytých plaveckých zařízení se podstatně rozšířila po druhé světové válce, 

zejména v 60. letech. Z tohoto období je jedním z nejvýznamnějších plavecký areál 

v Praze-Podolí, postavený v letech 1959 až 1965. Velkým kladem tohoto areálu je 

využití a dotvoření prostoru bývalého kamenolomu. (Statelová, 1990) 

 

Naše země má poněkud odlišný historický vývoj, než jaký známe u Řeků a Římanů. 

Otrokářský řád se u nás plně nerozvinul a naše kmeny přecházely většinou od prvotně 

pospolné společnosti přes období předfeudální k feudalismu. O plavání z těchto dob 

nemáme žádné doložené zprávy. O plavání, zvláště o jeho organizovaném výcviku, 

můžeme hovořit až v prvé polovině 19. století. První plavecké závody se u nás konaly 

roku 1845 při příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy. Závody v těchto 

dobách se pořádaly v rámci lidových slavností a měly převážně exhibiční charakter. 

Počátky sportovního plavání souvisely se zakládáním prvních sportovních klubů v 90. 

letech minulého století. 5. srpna 1895 uspořádal náš nejstarší sportovní klub AC Praha 

plavecké soutěže mezi Slovanským a Střeleckým ostrovem v Praze. Mezi nadšené 

organizátory patřil i spisovatel Ignát Hermann. V těchto dobách se plavání pěstovalo 
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hlavně ve veslařských klubech. Roku 1896 bylo uspořádáno první mistrovství zemí 

koruny české. Zvítězil Eugen Wolf z Vratislavi. Na mistrovství se plavala hlavní 

disciplína 2000 metrů volný způsob. Teprve později byl pořad rozšířen o závod na 500 

metrů volný způsob o Stříbrný věnec města Prahy. To, že hlavní soutěží byla distanční 

disciplína, bylo odrazem tehdejších pokusů o přeplavání mořských úžin. V roce 1971 

přijal výzvu a kanál La Manche přeplaval i náš František Venclovský. URL12  

 

Pořadatelé se snažili zvýšit přitažlivost plaveckého sportu různými atraktivními 

vložkami. Tak v Roudnici roku 1902 zařadili do pořadu závody na neckách, v sudu a na 

kládě. Lidé proto pohlíželi na plavání jako na atrakci. Z nejvýznamnějších závodů před 

první světovou válkou je třeba jmenovat závod Napříč Prahou, který byl založen v roce 

1906 podle vzoru závodu Napříč Paříží. Velmi populární soutěží byl též 

Burbermeisterův memoriál. Závody se konaly většinou na vorových plovárnách a na 

Císařské louce. Mezi nejlepší plavce tohoto období patřili bratři Burbermeisterové, 

Riedel, Prull, Čeleda, Žagar, Machulková, Vltavská, Mejzlíková a další. Velkou 

publicitu mělo vítězství Prull před Žargarem a Čeledou na mezinárodních závodech na 

Bledu v roce 1911. Až v roce 1904 na olympijských hrách se poprvé soutěžilo v plavání 

na prsou. URL13  

 

4.2.2.   Bezpečnost bazénů a koupališť 

Nyní se budeme podrobněji zabývat bezpečnostními zásadami pro tato zařízení 

vyplývajících hlavně z norem ČSN EN 13451 (URL5), ČSN EN 15288 (URL5) a TNV 

94 0920-1 (URL14). Norma ČSN EN 13451 (URL5) stanovuje bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro zařízení používaná ve veřejných plaveckých bazénech. Pro nás 

je stěžejní část 1 (URL15), která řeší všeobecné bezpečnostní požadavky. Další části se 

podrobněji věnují specifickým požadavkům a zkušebním metodám pro jednotlivá 

zařízení jako jsou např. žebříky a madla, startovací bloky, přívod a odvod vody atd. 

Norma ČSN EN 15288 je v anglickém jazyce a shrnuje bezpečnostní požadavky, které 

je nutné splnit při výstavbě (část 1 - URL16) a při provozování (část 2 - URL17) bazénů, 

kde je kladen důraz hlavně na bezpečnost pro budoucí uživatele a pracovníky. 

Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků řeší od března 2010 také zároveň 

odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1 (URL14). Cílem této 
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normy je stanovení standardů, pravidel a základních povinností provozovatelů bazénů, 

koupališť a aquaparků. 

 

4.2.2.1.  Bezpečnostní požadavky na materiály a výstavbu bazénů 

Bazén je chápán jako umělá vodní nádrž pro závodní i rekreační plavání. Pro rozměry a 

vybavení závodních plaveckých bazénů jsou závazné předpisy mezinárodní federace 

plavání (Demetrovič, 1988a). Stanoví délku 25 m, 331/3 m a 50 m (přípustná délka je i 

100 m) s max. odchylkou plus minus 2% a minimální hloubkou 90 cm, lépe však 1,8 – 

2 m, což vyhovuje i pro vodní pólo. Šířka bazénu je závislá na počtu drah a šířce jedné 

dráhy, která je 2 – 2,5 m. Plavecké dráhy jsou od sebe odděleny plovoucími pásy a jsou 

číslovány zleva doprava. V podélných stěnách jsou přepadové žlábky nebo hrany, které 

odvádějí vodu z povrchu bazénu k úpravně vody nebo do odpadu, a vstupy do vody buď 

ve formě schůdků (přímo v konstrukci stěny), nebo krátkých žebříčků, které však 

nesmějí přesahovat přes líc stěny a musí být opatřeny přidržovacími madly, sahajícími 

přes okraj bazénu. Podélné stěny mohou mít v hloubce 90 – 110 cm výstupek široký 15 

cm pro oddech plavců. Čelní stěny jsou bez přepadových žlábků a bez výčnělků, jen na 

startovní straně jsou držadla pro znakový start a je-li instalováno elektronické měření 

časů, i dotykové desky. Dno bazénu musí být hladké a světlé, s mírným sklonem (max. 

6%) k vypouštěcím otvorům. U bazénu, kde je i skokanské zařízení, může mít dno sklon 

z hloubky 1,8 m na max. hloubku 5 m až 45°. Uprostřed každé plavecké dráhy je na dně 

tmavý pruh široký 25 cm, který slouží ke směrové orientaci plavců; stejný pruh je 

napříč bazénu ve vzdálenosti 2 m od čelních stěn. Ve vzdálenosti 15 m od startu je ve 

výši 1,8 m nad hladinou napjaté lano, které se při chybném startu spustí na hladinu. 

Druhé lano s praporky napjaté 5 m od obrátkových stěn slouží jako ukazatel znakové 

obrátky. Stěny i dno bazénu jsou obvykle obloženy keramickými mrazuvzdornými 

obkladačkami, pokud není provedena jiná úprava (např. u ocelových bazénů obložení 

vodotěsnou fólií). Ochozy bazénu mají mít povrch z dlaždic se zdrsněným povrchem. U 

otevřených bazénů jsou v místech vstupu a někdy i kolem celého bazénu umístěna 

„brodítka“. Jsou to mělké nádrže s vodou (nejlépe proudící) široké minimálně 2 m a 

hluboké 15 – 20 cm a slouží k omytí nohou před vstupem do bazénu. URL15 
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Mezi základní bezpečnostní požadavky patří celistvost konstrukce včetně stability a 

jsou určeny tři základní postupy jak tento požadavek hodnotit, a to výpočtem, 

zkoušením nebo jejich kombinací. Každá část konstrukce musí odolat nejhoršímu 

případu podmínek zatížení. Dále je nutné aby výrobce/dodavatel stanovil minimální 

prostor, který je nutný pro montáž, provoz a použití zařízení. Jedním z kritérii 

požadovaných touto normou je i rychlost odsávání z plaveckého bazénu, rychlost vody 

v okolí místa sání nesmí za jakýchkoli okolností přesáhnout hodnotu 0,5 m/s. Pokud je 

rychlost větší, musí být odsávání odstraněno. Montáž musí být provedena přiměřeně 

zodpovědnou/oprávněnou osobou. Pokyny k provozu musí být dodány. Musí minimálně 

obsahovat jakékoliv měření, které je nutné před prvním použitím zařízení, jakékoliv 

měření, které je nutné během počátečního období, provozní instrukce, varovné odkazy, 

že neúplné zařízení představuje nebezpečí. URL15 

 

Velký důraz je kladen na bezpečnost povrchů. Drsné povrchy nesmí představovat žádné 

nebezpečí zranění, všechny sváry musí být hladké a dokončené povrchy zařízení musí 

být bez otřepů (to jsou ostré zkroucené hrany na výčnělcích obrobků, které vznikají při 

technologickém zpracování materiálů a musí se mechanicky, např. zabrušováním 

odstranit). Mezi pohyblivými a/nebo pevnými částmi zařízení nesmí být žádná místa 

stlačení nebo střihu. Materiály, které přicházejí do kontaktu s vodou, nesmí mít žádný 

škodlivý vliv na její kvalitu a musí být pro tyto účely vhodné. Povrchy zařízení, kde se 

může uživatel pohybovat nebo stát bosýma nohama musí splňovat určitá kritéria, která 

se zkoušejí podle přílohy E této normy ČSN EN 13451-1. V podstatě jediným kritériem 

je určení sklonu povrchu, při kterém se zkušební osoba cítí jistě a na základě této 

hodnoty (ve stupních) se povrchy dělí do tří kategorií podle Tabulky 1.  
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Tab. 1. Minimální úhel dosažitelný pro speciální povrchy URL15 

Povrchy zařízení Skupina zatřídění 

instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody od 800 

mm do 1 350 mm 
12° 

instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody od 0 mm 

do 800 mm 

instalované v ploše bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody od 0 

mm do 1 350 mm 

instalované na plochách v okolí bazénu, které jsou občas mokré 

18° 

instalované v ploše bazénu se sklonem přes 8° o hloubce vody od 

0 mm do 1 350 mm 

stupně, startovací bloky, nášlapné plochy žebříků a žebříkových 

schodišť 

24° 

Povrchy zařízení, kde uživatel může stát, nebo chodit bosýma nohama a které nemohou být zkoušeny 

podle přílohy E, musí mít při zkoušce podle ISO 5904: 1981 minimálně koeficient tření 0,75. 

 

Norma ČSN EN 13451 (tedy její části 2-8 a10-11) se podrobněji zabývá požadavky na 

jednotlivá vybavení bazénů, která jsou ale již nad rámec této diplomové práce, a proto 

se jimi nebudeme dále zabývat. 

 

Norma ČSN EN 15288-1, jak bylo zmíněno výše, shrnuje požadavky, které je nutné 

dodržet již při výstavbě takového zařízení. Na základě této normy, rozdělujeme bazény 

do 3 typů: URL16 

a) Bazén Typ 1 (to jsou bazény, kde jsou vodní aktivity hlavním předmětem 

podnikání, např. veřejný bazén, rekreační bazén a aquaparky, tyto zařízení 

umožňují vstup každému, kdo si zaplatí vstupní poplatek) 

b) Bazén Typ 2 (to jsou bazény, které slouží jako další služba k jinému podnikání, 

např. hotelové bazény, bazény v kempech, terapeutické bazény, umožňují vstup 

každému jako v Typu 1) 

c) Bazén Typ 3 (zahrnuje všechny bazény, které nejsou Typ 1 nebo Typ 2, nebo 

privátní bazény, to jsou bazény určené pro rodiny a hosty vlastníků, majitelů 

nebo provozovatelů daného zařízení, kteří si ho pronajímají) 
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Podle této normy je pro maximální zajištění bezpečí návštěvníků i zaměstnanců nutné 

splnit 4 základní kroky:  

a) vzhled bazénové haly a vlastního bazénu (jeho rozměry, profil a vodní prvky) 

musí být navrženy bez složitých a náročných uspořádání pro bezpečný a snadný 

dohled celého zařízení 

b) vedlejší prostory (převlékárny, šatny, sprchy a toalety) musí být navrženy 

v podobně jednoduchém vzhledu pro bezpečné užívání 

c) způsob, jakým jsou sestaveny konstrukční prvky, materiály, doplňky, včetně 

bazénové vany a vybavení opět musí brát zřetel na bezpečnost v daném prostoru 

d) musí být zohledněna kritéria relevantní pro plánování bezpečnosti a správné 

funkčnosti při údržbě 

 

Je důležité také sledovat a dobře naplánovat jednotlivé prvky zařízení v celkovém 

vzhledu a volit je co nejjednodušší, aby tyto prvky nepředstavovaly náročné požadavky 

na obsluhu a údržbu a zároveň musí vyhovovat bezpečnostním parametrům. Dalším 

podstatným bodem výstavby, který je nutné předem plánovat, je obsazenost určitého 

prostoru uživateli. Zvláštní pozornost musí být věnována předpokládanému chování 

uživatelů a s tím spojeného pravděpodobného zvýšeného oběhu osob na určitých 

trasách. Do obsazenosti daného prostoru se započítává nejen poměr vodní plochy 

k určitému prvku (např. skluzavka, vlnobití), ale je nutné započítat množství uživatelů 

z dalších atrakcí, které se velmi často prolínají. URL16 

 

Základní doporučení při plánování bazénů typu 1 a 2 jsou: 

a) oddělení prostorů, kde se pohybují uživatelé bosy, a je to tak praktické 

b) umístění toalet a sprch v těsné blízkosti vlastního bazénu, aby se podpořilo jejich 

použití uživateli před vstupem do bazénu 

c) běžně využívané trasy by se měly vyhnout nebezpečným prostorům (např. 

hluboké vodě, bazénům s vlnami nebo volnými boky, místům s potenciálními 

frontami nebo být od nich vhodně odděleny 
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d) bazény pro neplavce a brouzdaliště by měly být odděleny nebo vhodně vzdáleny 

od bazénu s hlubokou vodou 

e) vstup do vody by měl být umístěn v mělčí části bazénu 

f) předcházet neoprávněným vstupům 

 

V celém prostoru bazénu je vhodné eliminovat množství stupňovitých přechodů. 

Jednotlivé schody by měly mít výšku max. 250 mm, pokud jsou to stupně do prostoru, 

tak maximálně 180 mm, konce jednotlivých schodů by měly být barevně odlišeny a 

měly by mít upraven povrch proti skluzu. Prosklené prostory musí být z bezpečnostního 

skla, dostatečně označeny aby byly viditelné pro uživatele. V rámci požadavků na 

osvětlení daných prostor, je doporučováno co nejvíce využívat přirozeného osvětlení a 

v případě velkých hloubek je vhodné pro bezpečnost využít podvodního osvětlení. 

Všechny materiály a dokončení by měla být vhodná pro daný účel a vybírána s ohledem 

na extrémnost prostředí (vysoká nebo 100% vlhkost vzduchu) bez podpory růstu 

bakterií, snadno čistitelná i chemicky, pokud se splní hygienické požadavky dané 

oblasti. URL16 

 

Pokud je požadována místnost první pomoci, kde je možné poskytnout základní 

ošetření, měla by mít podlahovou plochu alespoň 8 m
2 

a dostatek úložných prostor pro 

potřebné vybavení, zároveň by měla mít co nejkratší a bezbariérový přístup 

k venkovnímu prostoru (přistavenému záchrannému vozidlu). Každý bazén musí mít 

kontrolní body (určený prostor nebo místnost, umístěných ve výšce hladiny nebo výše, 

navržených tak, aby bylo možné provádět kontrolu alespoň v rozsahu vodních 

rekreačních zařízení a tato kontrola obsáhla vodní plochu a okolí vodní plochy (přesná 

definice je uvedená v normě). V normě jsou také podrobně uvedeny požadavky na 

prostory, které souvisí s chemikáliemi na úpravu vody. Tato problematika není 

předmětem diplomové práce, proto se jí nebudu dále zabývat. URL17 

 

Bezpečnostní informační systém (vizuální a sluchový) definuje pro jednotlivé druhy 

zařízení bezpečnostní zásady pro uživatele pro eliminaci případného zranění. Tento 

systém by měl přinejmenším obsahovat funkce každého bazénu, hloubky vody v bazénu 
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a únikové cesty. Hloubka vody by měla být označena čísly a kontrastní barvou na dobře 

viditelném místě pro všechny lidi ve vodě ale i v okolním prostoru bazénu. Značky by 

měly být umístěny alespoň na přístupu do vody, v místech minimální a maximální 

hloubky, uprostřed šikmého dna, a při změně profilu dna nad 1,5 m. Dále je vhodné 

označit prostory pro plavce a neplavce, prostory pro potápění. URL17 

 

Poskytnutí informací uživatelům a povinná dokumentace  

Instrukce pro uživatele bazénu mohou být poskytnuty psanou nebo mluvenou formou 

nebo kombinací obou. Tyto informace by měly zahrnovat bezpečnostní pokyny. 

Preferuje se grafická podoba ve formě symbolů nebo vícejazyčné texty. Psané slovo by 

mělo být v jazyce země, kde je instalováno. URL17 

 

Všeobecné informace pro uživatele by měla obsahovat: 

a) pravidla používání jednotlivých zařízení 

b) bezpečnostní informace a pokyny (např. hloubka vody) 

c) pro bazény typu 1, a pokud je to nutné pro typ 2 a 3, základní orientační plán 

d) všeobecné informace 

 

Pravidla pro uživatele bazénu by měla obsahovat: 

a) ceny vstupného 

b) vyžadované chování pro použití bazénu a využití dalších služeb, např. pravidla 

pro požívání jídla a pití, použití skla v a kolem bazénu, místa pro kouření, 

pravidla fotografování, zakázané činnosti (běhání, skákání, apod.) 

c) vyznačení nebezpečných míst, kluzkých povrchů, označení vodních atrakcí, 

vyznačení hloubky v bazénech, vyznačení prostor pro skoky do vody a dojezd 

skluzavek s výškou od hladiny větší než 2 m 

d) hygienické požadavky (např. použití sprchy před každým vstupem do bazénu, 

neznečišťovat vodu během koupání v bazénu, nenositi venkovní oděv do 

bazénu) 
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e) poslouchat instrukce zaměstnanců, funkce zaměstnanců by měly být přesně 

specifikovány a tím určena příslušná odpovědnost 

 

Návštěvníci jednotlivých zařízení by měli být seznámeny s pravidly používání 

minimálně u vstupu. Pravidla mohou být znázorněna pomocí obrázků. Dále by měl 

být vyvěšen základní orientační plán celého zařízení s umístěním a označením 

vlastního bazénu a zázemí, informace o prostorách s volným vstupem a opět 

s informacemi o použití jednotlivých prvků.  

 

Provozovatel je povinen doplnit provozní řád o pravidla pro zajištění bezpečnosti 

provozu a pro řešení mimořádných událostí (tj. plán pro normální provoz a plán pro 

nebezpečí) a dále zajistit trvalou kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení 

provozního a návštěvního řádu. 

 

TNV 94 0920-1 se zabývá personálním zajištěním bezpečnosti návštěvníků. Cílem 

této normy je stanovení standardů, pravidel a základních povinností provozovatelů 

bazénů, koupališť a aquaparků. Většina základních povinností tohoto dokumentu je 

zároveň součástí již zmiňovaných norem, proto je nebudeme opakovat a přidáme jen 

ty nové. Provozovatel je povinen zajistit dostatečné materiálově-technické vybavení 

k zajištění bezpečnosti provozu a provádět jeho pravidelnou kontrolu. Pro 

bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů bazénu (koupaliště) musí provozovatel 

zajistit kvalifikovaný dozor a to buď vlastními zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, 

nebo pracovníky odborné firmy. V druhém případě je povinen uzavřít s 

dodavatelem řádnou dodavatelskou smlouvu. Způsob personálního zabezpečení 

střežení vodní hladiny se dá zvolit buď podle celkové vodní plochy areálu a hloubky 

bazénů nebo podle počtu návštěvníků v areálu. URL14 

 

Norma zároveň určuje, jaké stupně kvalifikace jsou nutné pro provoz a jaký je 

stanoven rozsah jejich odborné přípravy. Podle tohoto předpisu rozdělujeme tyto 

základní kvalifikace záchranářů: 
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a) záchranářské minimum pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků (ZM) 

b) plavčík (PL) 

c) mistr plavčík (PL) 

 

4.2.2.2.   Hlavní bezpečnostní parametry bazénů 

Zabezpečení proti pádu 

Jako prvotní bezpečnostní prvky proti pádu slouží madla (pažení pro pomoc udržet 

rovnováhu) a bariéry (zařízení, které může zabránit pádu uživatele, např. ochranné 

zábradlí, stěna, plná zástěna atd.). Dalším zabezpečením je uchopení, kdy tloušťka 

jakékoli součásti, která je k tomu určená, nesmí mít šířku přesahující 60 mm. Při 

uchopení prsty, musí být minimální prostor pro držení 15 mm vysoký a 20 mm široký. 

URL16 

 

Ochrana před zachycením 

Je nutné, aby jakýkoli otvor, který není technicky nezbytný, byl uzavřen nebo 

přiklopen. Zařízení musí být konstruováno tak, že žádné otvory nepředstavují nebezpečí 

zachycení hlavy nebo krku ani při pohybu hlavou nebo nohama napřed a tak, aby 

jakýkoli otvor nepředstavoval nebezpečí zachycení prstů, zvláštní pozornost je nutné 

věnovat mezerám, otevřeným koncům trubek a proměnlivým mezerám. Uzávěry nesmí 

být odnímatelné bez použití nástrojů. URL16 

 

Kontrola a údržba 

Dalším důležitým bezpečnostním prvkem je kontrola a údržba zařízení, musí být 

k dispozici návod k plánované kontrole a musí se v něm přihlížet k tomu, že se četnost 

kontrol řídí podle typu zařízení, podle použitého materiálu a dalších faktorů. 

Doporučuje se, aby denní vizuální kontrola byla provedena příslušnými zaměstnanci, a 

má být prováděn zápis o kontrole. URL16 

Návod na údržbu musí obsahovat: 

a) výkresy a diagramy, které jsou nutné pro inspekci, údržbu a kontrolu správného 

použití a vhodné opravy zařízení 
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b) kde je to nezbytné, místa údržby a metody údržby, např. mazání, dotažení 

šroubů, opětovné napnutí lan 

c) zajišťovat, že náhradní díly musí odpovídat specifikaci výrobce 

d) identifikaci náhradních dílů 

 

4.3. Lyžařský areál a jeho bezpečnost 

Lyžování a snowboarding jsou populární sporty pro volný čas. V Evropě je provozuje 

několik milionů lidí různého věku. Jsou to sporty zábavné a zdravé, ale žádný sport není 

bez rizika. Naštěstí je známo mnoho způsobů, jak udělat sporty bezpečnější. Jak 

prostředí, kde jsou vykonávány, tak i vybavení jsou v poslední době stále bezpečnější a 

rozšiřuje se i znalost o potřebě tréninku, rozcvičení a zahřátí před vlastním sportovním 

výkonem. Sportování na sněhu přináší riziko dosti významné. Nejvíce ohroženy jsou 

děti a mladí lidé. Více než 50 % těžkých a smrtelných úrazů na sněhu jsou úrazy hlavy; 

tak jako jiné typy úrazů na sněhu postupně klesají, jako úrazy kolena díky bezpečnějším 

druhům vázání, úrazy hlavy teď činí stále větší část všech úrazů na lyžích a 

snowboardech. Lyžařské přilby, pokud se správně použijí, snižují energii nárazu, a tím i 

závažnost případného zranění. Řada studií prokázala, že přilby snižují riziko úrazu 

hlavy o 21 až 45 %. URL18  

 

Zákonná opatření jsou stále diskutována, nejčastější námitkou je, že nařízení povinného 

nošení přilby zákonem odradí mnoho lidí od tohoto zdravého sportu. Nicméně situace, 

kdy se zvyšují počty lyžařů s přilbou, otevírá vhodnou příležitost pro prosazení i 

zákonné úpravy, která by dále napomohla snížení vážných a smrtelných úrazů hlavy při 

zimních sportech. Proto by vlády a provozovatelé sjezdovek měli trvat na povinném 

nošení přileb na sjezdovkách, a to bez výjimek. Tento požadavek podpořily 

mezinárodní lyžařské společnosti jako The International Ski Fedaration-Medical 

Committee, The International Ski Instructors Association, The International Society for 

Skiing Safety, The International Fedaration of Ski Patrols. Materiál EuroSafe-European 

Association for Injury Prevention and Safety Promotion a Centra úrazové prevence při 

FN v Motole. Každoročně se tisíce lidí zraní při sportu na sněhu. Např. v Rakousku v 

zimě 2008/2009 bylo v nemocnicích ošetřeno 46 000 lyžařů a 12 000 snowboardistů. 

Ve Francii 108 000 lyžařů a 31 000 snowboardistů za stejnou zimní sezonu. Německo 
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hlásí 50 000 úrazů ročně. Na podkladě dat sbíraných v 13 evropských zemích je 

lékařsky ošetřeno v evropském regionu 300 000 úrazů na sněhu, z toho 170 000 na 

lyžích a 90 000 na snowboardu. URL18 

 

4.3.1. Historie lyžování 

V této kapitole se krátce zmíníme o zrodu a vývoji lyžování, vzniku a původu lyží, 

lyžařských začátcích v českých zemích a vývoji sportovního hnutí v běhu na lyžích. 

Lyže sloužili původně jako prostředek usnadňující lokomoci (pohyb) a později i jako 

prostředek sociální komunikace. Ve vývoji lyžování rozlišujeme dvě základní etapy. 

První etapa zahrnuje období od objevu lyží do zhruba poloviny 19. století. V této etapě 

byly lyže používány jako užitný předmět při dopravě a lovu, později také k válečným 

účelům. Lyžování bylo rozšířeno především v severních oblastech světa v severní 

Skandinávii, v severní Americe a v Asii. Typickými znaky tohoto období je 

zdokonalování lyžařského vybavení a lyžařských dovedností, lyže se postupně začínají 

prosazovat jako součást vzdělání majetnějších vrstev a zábavy prostého lidu, lyže slouží 

i k vojenským účelům. Charakteristické znaky druhé etapy jsou, že se lyže stávají 

prostředkem sportovního soutěžení a rekreačního vyžití, rozšiřuje se bohatá a různorodá 

pohybová činnost na lyžích - běh, skok, sjíždění a zatáčení, lyžařská akrobacie. Výrazně 

se zdokonaluje lyžařská výzbroj a výstroj, zejména ve 2. polovině 20. století. URL19 

 

Lyže vznikly již pravděpodobně ve střední době kamenné, tj. 8 až 4 tisíce let př. n. l., 

jako životní potřeba člověka v krajinách s dlouhým zimním obdobím ve střední Asii v 

Altajských horách a v severní Evropě na území dnešní Skandinávie. Z počátku se 

pochopitelně nejednalo o lyže v podobě, v jaké, je známe dnes. Tehdejší obyvatelé 

severských zemí používali různé druhy sněžnic, které sloužily k chůzi po sněhu. 

Postupem času se sněžnice zdokonalovaly, a tak se chůze s nimi postupně změnila ve 

skluz na lyžích. Lyže původně usnadňovaly zejména lokomoci na sněhu v cestě za 

potravou. Zdrojem poznatků o prehistorických lyžích jsou vykopávky, nálezy v 

rašeliništích a jeskynní kresby. (Gnad, 2008) 

 

Ve středověku začaly lyže sloužit kromě lovu také k zábavě jako lidová kratochvíle. V 

17. století byly lyže zařazeny do výzbroje norské armády a využity u vojenských oddílů 
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ve švédsko-norské válce. Lyžařské vojenské oddíly měli též Rusové v bojích proti 

Napoleonovi r. 1812 u Borodina. Roku 1866 bylo zavedeno lyžování do vojenských 

učilišť v Rusku. URL19 

 

Lyžování jako sport se v poměrně krátké době zhruba 100 let rozšířil prakticky na 

všechny světové kontinenty. Za kolébku lyžování jako sportovního odvětví se považuje 

Norsko, a to především kraj Telemarkem. První lyžařské závody se zde uskutečnily 2. 

dubna 1843 ve městě Tromsö. Vítěz závodu, jistý Laponec, používal dvou holí a na trati 

dlouhé 5 km dosáhl času 29 minut. (Statelová, 1956) 

 

Nejznámější lyžařskou osobností této doby byl Nor Sondre Nordheim, vynikající 

závodník a zakladatel první lyžařské školy na světě, tzv. „norské.“ Okolo roku 1868 on 

a jeho lyžařští kolegové vítězili ve všech sportovních kláních v Kristianii (dnešním 

Oslu). (Statelová, 1956) 

 

Stalo se tak díky vývoji v technice lyžování a zlepšení materiálního vybavení. Přínos 

Nordheima, kromě propagace lyžování, je i v jeho inovacích lyžařského vybavení a ve 

změnách techniky, pokusil se zvýšit ovladatelnost lyží zlepšením upevnění boty k lyži. 

Do té doby se používaly pouze jednoduché řemínky, které přidržovaly špičku boty k 

lyži. Nordheim k nim přidal ohnuté březové kořeny, které zpevnily patu a tím zvýšily 

kontrolu nad ovládáním lyží. Jeho vynález je možné považovat za počátky moderního 

vázání. Další z jeho „vynálezů“ je postranní vykrojení lyží. V té době již byly lyže 

natolik pružné, že umožňovaly ohyb při zatížení ve fázi zatáčení. Tak bylo možné 

realizovat plynulou změnu směru jízdy. V neposlední řadě je Nordheim i objevitelem 

telemarku, který ještě více omezil smýkání lyží při změnách směru.“ URL20  

 

Mimořádný význam pro mezinárodní rozšíření lyžování měl v druhé polovině 19. století 

norský badatel a cestovatel (nositel Nobelovy ceny) Fridtjof Nansen. Ten r. 1888 

uspořádal polární expedici do Grónska, při které v doprovodu dvou Laponců a třech 

Norů zdolal za 40 dní vzdálenost 560 km v obtížných podmínkách pouze s využitím 

lyží a saní. Svou cestu popsal v knize „Na lyžích napříč Grónskem“ vydané v originále 
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r. 1890 v Oslu. Tato kniha ovlivnila rozvoj lyžování v celé tehdejší Evropě a zejména v 

zemích Alpských, do té doby lyžováním příliš nepoznamenaných. URL21  

 

Na nejstarší použití lyží se váže také používání jedné nebo dvou holí. Použití jedné hole 

mělo své opodstatnění v dobách, kdy spolu s lyžemi bylo součástí lovcovy výzbroje. 

Hůl sloužila k udržení rovnováhy, k odrážení při pohybu po rovině, brzdění při jízdě z 

kopce, ale také jako kopí, oštěp nebo opora při střelbě z kuše. Dvě hole se objevují až v 

novodobé lyžařské historii, zejména v souvislosti s využitím lyží pro sportovní účely, i 

když jízdu s jednou holí nacházíme ještě v jedné z prvních lyžařských škol, a sice ve 

Zdarského Lilienfeldské škole. URL19 

 

Hřebeny horských pásem, lemujících země České koruny na přelomu 19. a 20. století, 

tvořily část severní a západní hranice rakousko-uherské monarchie. Poměrně četné 

historické prameny registrují v tomto horském prstenci řadu osobností, které tehdy jako 

první ve střední Evropě aktivně přijímaly a rozvíjely impulzy vycházející ze světové 

kolébky sportovního lyžování – ze Skandinávie. Jednalo se především o sudetské 

Němce, kteří tyto oblasti obývali. První, kdo se pohyboval za pomoci lyží na české 

půdě, jsou v historických dokumentech uváděni dva synové městského rady Krause z 

Görlitzu. Ti podnikli v zimě r. 1880 náročný krkonošský výstup k Petrově boudě, kde se 

ocitli v centru pozornosti personálu, hostů a potažmo i horských kronikářů. Na toto, z 

hlediska dochovaných historických pramenů ojedinělé extempore, postrádající 

podrobnější komentáře, navazují zprávy o četných aktivitách jistého kapitána Otto 

Vorwerga. Tento zdatný muž se po ukončení služby v norské armádě usadil okolo r. 

1885 v severním podhůří Krkonoš, v Jelení Hoře. Sám velmi dobrý lyžař, vzal na sebe 

roli jakéhosi věrozvěsta nové formy turistiky. V zimě podnikal sólo výpravy směřující 

často na českou stranu krkonošského masivu, pořádal lyžařské kurzy v Rokytnici a 

přispěl k propagaci lyžování i prvním novinovým článkem, který byl pod titulkem 

„Poutník po Krkonoších“ uveřejněn v r. 1891. Již v r. 1886 upoutal pozornost ve svém 

okolí učitel Kajetán Baier prvními pokusy o jízdu na lyžích na svazích Černého Dolu 

nedaleko Jánských Lázní, stejně jako bratři Adolfové lyžující v okolí Jeleních bud. V 

Praze a okolí je rozvoj lyžování spojen s činností lyžařského kroužku (Český Ski klub 

při tehdejším Bruslařském klubu) a nadšeného propagátora lyžování Josefa Rösslera-
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Ořovského. Od roku 1887, kdy si nechal poslat dva páry lyží z Norska, se svými 

příznivci pořádá Ořovský společná cvičení, jízdy a vyjížďky do okolí Prahy (Letenská 

pláň, Královská obora, Chuchle atd.). Založením Českého Ski klubu se lyžařský sport 

přiřadil k tehdy prováděným sportovním disciplinám, jako bylo veslování, bruslení, 

šerm, cyklistika aj. V případě určení prvního výrobce lyží v Čechách je v písemných 

pramenech zmiňován kořenovský stolař Rössler, který zhotovil své první lyže již v r. 

1889. (Gnad, 2008) 

 

V oblasti Krkonoš byl nejvýznamnější postavou české lyžařské historie té doby Jan 

Buchar (1859-1932), řídící učitel z Dolních Štěpanic u Jilemnice, který je spolu s 

Josefem Alešem, přezdívaným "Lyžec", považován za tvůrce české lyžařské turistiky. 

Hlavní význam Jana Buchara spočívá v jeho činnosti osvětové a odborně metodické. 

Psal články a pořádal přednášky o krásách zimní turistiky na lyžích, organizoval 

výpravy po hřebenech Krkonoš a získával tak řadu příznivců lyžařství. Přičinil se o 

založení lyžařského spolku v Jilemnici v r. 1895 a v témže roce byl také autorem 

prvního metodického článku o jízdě na lyžích v časopise Klubu českých turistů. Jan 

Buchar byl prvním učitelem, který s dětmi v zimním období v hodinách tělesné 

výchovy lyžoval. V roce 1896 získal od školské správy povolení k lyžařskému výcviku 

místo tělesné výchovy. V letech 1896-1900 organizoval pro děti výlety na lyžích a jeho 

zásluhou se lyžování rozšířilo i na další krkonošské školy (Benecko, Vysoké nad 

Jizerou, Jilemnice). Jan Buchar se stal také prvním předsedou Svazu lyžařů Království 

českého. Ten vzniká v roce 1903 jako první národní lyžařský svaz v Evropě. URL20  

 

První lyžařskou soutěžní disciplínou byl přirozeně běh na lyžích. Z něho se vyvinuly 

ostatní lyžařské disciplíny. První novodobé lyžařské závody, jak už bylo zmíněno dříve, 

se uskutečnily v roce 1843 v Tromsö na SZ Norska. Běželo se na 5 km a čas vítěze byl 

29 min. Až do konce 19. století byly samozřejmostí závody ve skoku a v běhu na lyžích 

- dnes označované jako severská kombinace. Teprve až v roce 1900 se běžel na 

Holmenkollenu první samostatný závod v běhu na lyžích na 30 kilometrů a do roku 

1924 (1. ZOH Chamonix) se závody v Holmenkollenu považovaly za neoficiální 

mistrovství světa. Pořádání mezinárodních závodů nutně vyžadovalo jednotná závodní 

pravidla. Mohla je vydat jen národní lyžařská organizace, podobná mezinárodním 
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federacím existujícím už v jiných sportech. O duchovním otci mezinárodní lyžařské 

federace není zcela jasno a prameny se v tomto směru značně rozcházejí. U příležitosti 

závodů na Holmenkollenu v roce 1910 byl pak podán návrh na založení Mezinárodní 

lyžařské komise. Jejím členem byl i přes protesty Rakušanů a Němců Svaz lyžařů v 

Království českém. První mezinárodní lyžařský kongres se sešel 18. února 1910 v 

Kristianii (Oslo) na pozvání Norského lyžařského svazu. Na 5. kongresu v roce 1914 

zazněl poprvé požadavek pro zařazení lyžařství do olympijského programu. Na 

poslední, 7. kongres se sjeli do Prahy zástupci 11 zemí, mezi nimi poprvé také 

Američané. Boj o zařazení zimních sportů do programu olympijských her byl velice 

tvrdý. O obohacení programu OH zimními sporty se však uvažovalo. Poté co bylo 

Francii svěřeno konání letních OH v roce 1924, dostala i právo uspořádat v tomtéž roce 

v Chamonix Týden zimních sportů. Tento podnik proběhl pod záštitou MOV. Týden 

zimních sportů v Chamonix skončil obrovským úspěchem, proběhl ale ještě bez statutu 

zimních olympijských her (ZOH). Tyto hry byly pak zpětně uznány za akci olympijskou 

a tudíž za první ZOH. URL22 

 

K výraznějšímu rozvoji běhu na lyžích došlo po 1. světové válce a po 1. ZOH v 

Chamonix (1924), kde se závodilo na trati 18 a 50 km. Postupně docházelo k 

rozšiřování programu v běhu na lyžích o štafetový závod mužů 4x10 km, 30 km a 50 

km a od roku 1952 byl zařazen závod žen na 10 km a 3x5km. V 70. letech došlo k 

postupnému vyrovnání počtu disciplín žen a mužů. URL22 

 

V českých zemích se závody v běhu na lyžích konají od roku 1893, kdy se uskutečnily 

závody v Jilemnici a v Lukové u Holešova. Za historický počátek českého závodního 

lyžování je považován rok 1896, kdy se v pražské Stromovce uskutečnilo první 

mistrovství království Českého. Přestože od roku 1896 závodů přibývalo, zlatým 

hřebem sezóny zůstávalo mistrovství Království Českého, v jehož pořádání se střídaly 

ČSK Praha a ČKSS Jilemnice. V roce 1903 dostalo mistrovství přídomek „svazové“, 

jelikož se jeho pořádání ujal sám Svaz lyžařů v Království Českém, založený v roce 

1903. První ženy se na start lyžařských závodů postavily v roce 1904. V roce 1905 

uspořádal Český ski klub první závod ve střední Evropě na 50 km. Při osmém ročníku 

(1913) bohužel došlo k tragické události, kdy tragicky zahynuli dva závodníci Bohumil 
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Hanč a Václav Vrbata. V důsledku této události došlo k mnohým změnám v pojetí 

závodu (přesunutí tratě do nižších poloh, úprava trati aj.). URL20  

 

4.3.2.   Bezpečnost při lyžování 

Nyní se budeme podrobněji zabývat vybranými normami, které souvisí s tímto sportem. 

Jedním ze základních bezpečnostních prvků při této aktivitě, by měla být ochrana hlavy. 

Normami, které se zabývají přímo touto problematikou, jsou ČSN EN 13087 (URL5), 

která řeší zkušební metody, podmínky zkoušek a přípravu před zkouškami, a dále např. 

odolnost proti průrazu a zorné pole ochranných přileb. ČSN EN 960 (URL23), která řeší 

problematiku maket hlav pro zkoušení ochranných přileb a z našeho pohledu 

nejdůležitější norma ČSN EN 1077 (URL24), která se přímo zabývá přilbami pro 

sjezdové lyžování a snowboarding. V posledních desetiletích se veřejné i soukromé 

organizace snažily upozornit sportovce na potřebu preventivních zásad zaměřených na 

prevenci úrazů. Od bezpečného chování a cvičení pro zlepšení výkonnosti, zahřátí před 

sjezdem až po používání ochranných pomůcek včetně nošení přilby. Norma ČSN EN 

1077 stanoví požadavky a zkoušky pro dvě třídy přileb pro sjezdové lyžování, 

snowboarding a pro podobné skupiny, včetně dětí a účastníků závodů. Jak udává tato 

norma je účelem přileb snížit riziko úrazu lebky a částí hlavy zakrytých přilbou. Část 

nárazové energie je tlumena přilbou, čímž se zmenší energie nárazu, jíž je hlava 

vystavena. Konstrukce přilby může být touto pohlcenou energií poškozena a proto 

každá přilba, která byla vystavena takovémuto nárazu, musí být vyměněna, i když není 

patrné žádné poškození. Pro dosažení plné funkční způsobilosti a zajištění pevného 

držení na hlavě musí být přilba nasazena tak těsně, jak to dovolí pohodlí při nošení. 

Během používání je nutné, aby přilba byla bezpečně upevněna a podbradní pásek byl 

stále pevně napnut. Přestože zkušenosti s existujícími typy pro sjezdové lyžování jsou 

velmi dobré, stává se stále více zřejmé, že je zde potřeba alternativní typ, který uspokojí 

poptávku lyžařů a snowboardistů po přilbě s lepším větráním a s lepší možností slyšení. 

Výsledkem jsou dvě třídy přileb, třída A a třída B. Ve srovnání s třídou B chrání třída A 

větší plochu hlavy a nabízí vyšší stupeň ochrany proti proražení. Požadavky a 

odpovídající příslušné zkušební metody jsou stanoveny pro konstrukci včetně zorného 

pole; odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu); odolnost proti úderu ostrým 

předmětem (proti průrazu) ; vlastnosti náhlavní vložky (vnitřní výstroje); značení a 

údaje pro uživatele. URL24 
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Úrazy hlavy při sportu na sněhu a statistika 

Ochranný efekt přilby je jasný: v případě nárazu nebo pádu snižují energii nárazu 

přenesenou na hlavu a zabrání proniknutí případných cizích těles do lebky. Samozřejmě 

přilba neposkytne úplnou ochranu proti všem druhům úrazu hlavy. Je důležité, aby 

pevně seděla, a přitom byla pohodlná. Evropské a americké standardy jsou stanoveny. 

Musí mít vhodné konstrukční vlastnosti včetně zajištění dostatečně širokého zorného 

pole, náraz tlumící vlastnosti, odolnost proti proražení, vyhovující upínání a instrukce 

pro použití. Testování se provádí na testovacích hlavách, které jsou z pevné hmoty, 

nezobrazí tedy dobře situaci hlavy s mozkem uvnitř, proto není zatím jisté, do jaké míry 

skutečně ochrání mozek. Nutno ještě podotknout, že rychlost nárazu na hlavu někdy 

neodpovídá rychlosti dosažené lyžařem, protože náraz může být nejdříve do jiné části 

těla. Proto standardy jsou zřejmě vyhovující pro běžné situace. Je nutno zdůraznit, že 

přilba nezvyšuje riziko úrazu krku. Počet ani závažnost úrazů krku nezvyšuje nošení 

přilby, jak vyplývá z mezinárodních studií. Předpokladem je správná velikost a 

upevnění přilby. Údaje u sáňkařů sice nejsou známy, ale pravděpodobně poskytuje 

přilba stejnou ochranu. URL23 

 

Na podkladě studií provedených ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Norsku a Kanadě 

byl odhadnut počet úrazů hlavy a jejich poměr ke všem druhům úrazů. Tvoří 15 % u 

lyžařů a 16 % u snowboardistů. Evropská databáze úrazů (IDB) hlásí 11 % lyžařských 

úrazů hlavy a 7 % u snowboardistů. Studie ukazují, že podíl úrazů hlavy při sáňkování 

činí také okolo 15 % všech úrazů. Pokud se jedná o vážné úrazy hlavy, pak podíl těch, 

které se staly při sáňkování je ještě vyšší – 55 %. Úraz hlavy utrpí děti častěji než jiné 

věkové skupiny, některé studie prokazují, že riziko úrazu hlavy u lidí do 35 let je ve 

srovnání se staršími téměř trojnásobná. Zvýšené riziko úrazů hlavy u dětí také souvisí s 

poměrně větší velikostí a váhou hlavy v poměru k tělu. Nalézáme i rozdíly v počtech 

poranění mezi muži a ženami. Zatímco ženy si častěji zraní koleno, muži hlavu. 

Odhaduje se, že u mužů je nebezpečí úrazu hlavy 2,2krát větší než u žen. Nejčastějším 

poraněním hlavy je zhmoždění a tržná rána. Švýcarské statistiky udávají, že otevřená 

rána na hlavě, zvláště v obličeji, tvoří až 33 % případů úrazů na sněhu. Dalších 32 % 

tvoří zhmoždění lebky, obličeje a krku. 20 % úrazů jsou otřesy mozku. Jiné studie 
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poukazují na to, že ačkoliv převaha ošetřených utrpěla méně závažný úraz, přesto každý 

desátý ošetřený měl vážný úraz mozku. Náraz na strom nebo jiný pevný objekt, 

případně kolize s jiným sportovcem jsou hlavní příčiny úrazu mozku. Úrazy hlavy jsou 

v 60 % příčinou všech smrtelných úrazů na sněhu a úrazů zanechávajících trvalé 

následky. Před deseti lety jsme na sjezdovkách viděli přilby jen ojediněle. Dnes je 

procento lidí s přilbou na sjezdovkách ve Švýcarsku až 76 %, v Německu 40 %, v 

Rakousku 63 %. U dětí pak vede Švýcarsko s 95 %, ve Francii je to 65 % dětí. Přispěly 

k tomu i kampaně zaměřené na nošení přileb, ale také tlak na provozovatele sjezdovek, 

trenéry a instruktory a v některých státech i zákonná povinnost. Zákon nařizuje Itálii od 

roku 2005 nošení přileb dětem do 14 let, v Rakousku od roku 2005 požaduje zákon 

přilbu do 15 let. URL18  

 

 

Statistiky horské služby 

Nejvážnější úrazy vznikají cizím zaviněním. Nejvíce úrazů se stává na modrých 

sjezdovkách. Každou zimu Horská služba zasahuje zhruba u 5000 nehod. Tabulky 2, 3 a 

4 ukazují rozdělení zásahů podle lokalizace poranění, činnosti při nehodě a druhu 

poranění a podle oblastí. URL25  

 

Tabulka 2. Zásahy dle oblastí a dle lokalizace poranění URL25 

 

Zásahy dle oblastí (za sezónu 11) 

Lokalizace 

poranění 
Beskydy Jeseníky 

Jizerské 

hory 
Krkonoše 

Krušné 

hory 

Orlické 

hory 
Šumava součet 

břicho, 

pánev 
13 17 26 76 28 21 18 199 

dolní 

končetina 
240 342 273 1154 259 215 267 2750 

hlava 86 162 130 421 119 138 109 1165 

horní 

končetina 
198 256 248 757 197 246 237 2139 

hrudník 38 74 50 163 35 54 50 464 

záda 24 53 46 154 44 31 34 386 

součet 599 904 773 2725 682 705 715 7103 

počet 

zásahů 

celkem 

554 807 690 2490 572 671 700 6484 
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Tabulka 3. Zásahy dle oblastí a dle činnosti při nehodě URL25 

 

Zásahy dle oblastí (za sezónu 11) 

Činnost při 

nehodě 

Beskydy Jeseníky Jizerské 

hory 

Krkonoše Krušné 

hory 

Orlické 

hory 

Šumava součet 

pěší turistika 42 22 28 78 16 18 15 219 

lyžování 

sjezdové 

295 451 343 1461 303 314 352 3519 

lyžování 

běžecké 

21 54 64 103 30 29 35 336 

snowboarding 143 222 189 636 153 204 229 1776 

skialpinismus 1 5 0 4 0 1 0 11 

přepravní 

zařízení 

1 7 3 6 10 4 1 32 

saně, boby 2 2 7 39 0 0 3 53 

paragliding 0 0 0 1 1 0 0 2 

horolezectví 0 1 1 0 0 0 0 2 

jiné 37 40 49 137 65 100 61 489 

cyklistika 1 0 0 0 1 0 0 2 

součet 543 804 684 2465 579 670 696 6441 

počet zásahů 

celkem 

554 807 690 2490 572 671 700 6484 

 

Tabulka 4. Zásahy dle oblastí a dle druhu poranění URL25 

 

Zásahy dle oblastí (za sezónu 11) 

Druh 

poranění 
Beskydy Jeseníky 

Jizerské 

hory 
Krkonoše 

Krušné 

hory 

Orlick

é hory 
Šumava součet 

zlomenina 112 200 233 707 139 169 186 1746 

poranění 

kloubu 
214 337 229 1039 182 170 218 2389 

rána 87 103 67 247 74 109 85 772 

bezvědomí 15 40 21 87 18 18 23 222 

mrtvý 0 3 0 4 5 2 3 17 

jiné 

poranění 
53 90 104 263 65 54 60 689 

zhmoždění 169 124 208 441 184 249 181 1556 

součet 650 897 862 2788 667 771 756 7391 

počet 

zásahů 

celkem 

554 807 690 2490 572 671 700 6484 
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4.3.2.1. Bezpečnostní požadavky na materiály a konstrukce přileb  

 

Lyžařská přilba se skládá ze tří částí. Vrchní část musí být vysoce absorpční a zároveň 

musí být vysoce odolná proti proražení ostrými předměty. Dalším požadavkem na tuto 

vrstvu je schopnost rozložení energie vzniklé při nárazu na co největší plochu, a tím 

zlepšení absorpce energie. Střední část je vyrobena z polystyrénové pěny. Tato 

mezivrstva zlepšuje následné pohlcení energie při nárazu, která se přenáší z vrchní části 

přilby. Kvalita použitého materiálu u všech těchto vrstev pak určuje kvalitu přilby a 

samozřejmě i její cenu. URL24 

 

Aby přilba mohla plnit správně svou ochrannou funkci, musí na hlavě dobře sedět. 

Neměla by být příliš velká, ale ani těsná. Na hlavu by se měla pohodlně nasadit a po 

zapnutí pásku pod bradou by se neměla hýbat zepředu dozadu. Tomuto pohybu 

významně zabraňuje zvětšená výstelka, která dosedá na zátylek. Velikost přilby se 

uvádí v centimetrech obvodu hlavy, ale podle zkušeností odborných prodejců jsou mezi 

jednotlivými výrobci různé odchylky. To je další z důvodů, proč je nutné si přilbu 

vyzkoušet v obchodě. Dalším možným parametrem výběru je váha přilby. Příliš těžká 

přilba více namáhá krční svalstvo a při celodenním lyžování už může být přítěží. Na 

trhu jsou nejčastěji nabízeny přilby, jejichž hmotnost se pohybuje od 500 do 550 g. 

Zákazník si vybírá také podle ceny. Ve velkých sportovních obchodech lze najít přilby 

v ceně již okolo 1000 Kč. Není zde však velký výběr mezi značkami a ani odbornost 

prodejců nemusí být zajištěna. Specializované prodejny nabízejí zboží od významných 

světových výrobců. Tam se pak cena pohybuje v rozmezí od 1500 Kč až po několik 

tisíc. Polstrování, kterým je každá přilba vybavena, je nejen velice pohodlné a příjemné 

na dotyk, ale zároveň poskytuje dostatečný tepelný komfort. Přesto výrobci doporučují 

nosit pod přilbu slabou kuklu, nejen při lyžování při nízkých teplotách, ale hlavně 

z hygienických důvodů. Výstelku z těchto přileb nelze vyjmout a následně vyprat, takže 

kuklou zabráníte zvýšenému znečištění polstrování. V opačném případě, když lyžujete 

za teplot okolo mrazu a vyšších, nedochází k přílišnému přehřívání, protože výstelky 

přilby jsou vyrobeny z vysoce slabých materiálů. URL24 
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Pro části přilby přicházející do styku s pokožkou nesmějí být použity materiály, o nichž 

je známo, že by mohly podléhat změnám při dotyku s potem nebo s látkami obsaženými 

v toaletních prostředcích. Nesmí být použity materiály, o nichž je známo, že způsobují 

podráždění pokožky nebo jiné nepříznivé účinky na zdraví. U materiálů, které nejsou 

všeobecně používané, musí být uvedeno před jejich zavedením upozornění, k čemu jsou 

vhodné. U všech kovových materiálů, které by mohly přijít do dlouhotrvajícího 

kontaktu s pokožkou (např. spony, kování) se doporučuje zkoušení na emise niklu.  

 

Přilba musí být konstruována a tvarována tak, aby žádná její část (např. zorníky, nýty, 

větrací otvory, hrany, upevňovací zařízení a další) nemohla být příčinou úrazu 

uživatele. Všeobecně by přilba měla mít nízkou hmotnost; umožňovat snadné 

nasazování a snímání; být použitelná spolu s brýlemi; málo ovlivňovat sluchovou 

vnímavost uživatele; mít dostatečnou pevnost a odolávat běžné manipulaci; umožňovat 

čištění. Přilba musí být opatřena částmi, které ji udržují v poloze na hlavě uživatele. 

Všechny části náhlavní vložky musejí být navzájem nebo s přilbou (skořepinou) 

spolehlivě spojeny, neměly by se během používání utrhnout. Doporučuje se, aby 

uvolňovací mechanizmus byl označen červenou nebo oranžovou barvou. Barva žádné 

části náhlavní vložky nesmí být zelená. Každá náhlavní vložka musí být vybavena 

zařízením, kterým se seřizuje a udržuje napětí v systému. Podbradní pásek nesmí být 

vybaven ochranou brady, ale může být vybaven prostředky zvyšujícími pohodlí 

uživatele. Šířka pásku musí být nejméně 15 mm. V přilbě nesmí dojít k omezení 

zorného pole ohraničeného touto normou těmito úhly – vodorovně 105°; nahoru 25°; 

dolů 45°. URL24 

 

Každá přilba musí být označena tak, aby dále uvedené údaje byly pro uživatele snadno 

čitelné a zůstaly takovými po celou dobu životnosti přilby – číslo této evropské normy, 

tj. EN 1077; název nebo obchodní značka výrobce; označení typu; označení „Přilby pro 

sjezdové lyžování a snowboarding – třída A“ nebo „Přilby pro sjezdové lyžování a 

snowboarding – třída B“; velikost nebo rozsah velikostí přilby uvedený jako obvod 

hlavy (v cm), pro niž je přilba určena; hmotnost přilby (průměrná hmotnost příslušné 

velikosti přilby v gramech, zaokrouhlená na nejbližších 50g); rok a čtvrtletí výroby. 

Každá přilba, která se na našem trhu prodává, musí projít náročnými testy podle 
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směrnic Mezinárodní lyžařské federace a každý model projde před uvedením na trh 

testy Evropské unie. Na každé takové přilbě je pak možno nalézt štítek s certifikátem 

(například přilba odpovídá evropské normě EN 1077 pro jízdu na lyžích a na 

snowboardu). Zajímavým doplňkem, opět ve vazbě na co nejmenší počet trvalých 

následků zranění, je jednoduchý štítek, který si každý, kdo si přilbu pořídí, vyplní a 

nalepí dovnitř přilby. Pohotovostní štítek informuje lékaře při případném nutném 

lékařském zásahu o jménu a příjmení lyžaře, uvádí adresu a telefonní spojení na lyžaře i 

na jeho osobního lékaře, obsahuje údaje o zdravotní pojišťovně, o krevní skupině i 

případných alergiích lyžaře. URL24 

 

Informace poskytované výrobcem 

S každou přilbou musí být dodán srozumitelný návod k používání v jazyku země, ve 

kterém je přilba prodávána, který musí obsahovat dané údaje údržba, čištění a 

skladování; vhodné příslušenství; upozornění, pokud je skořepina vyrobena z materiálů, 

které jsou známy jako nepříznivě působící při kontaktu s uhlovodíky, čisticími 

prostředky, barvami, obtisky nebo jinými vnějšími přísadami; že přilbu musí být možné 

přizpůsobit tak, aby uživateli dobře padla; jak by měla být přilba nasazena na hlavě, aby 

zajistila zamýšlenou ochranu (např. měla by být nasazena tak, aby bylo chráněno čelo a 

nebyla tlačena příliš dozadu přes týl); že přilba musí být vyměněna, pokud byla 

vystavena prudkému nárazu. URL24 

 

Před úrazem či před povětrnostními vlivy je nutné také chránit oči. Sjezdové brýle 

zvyšují i lyžařovu bezpečnost, protože mu umožňují lépe vidět a rozhodovat se 

v extrémních podmínkách, např. při hustém sněžení, mlze či při ostrém slunci. 

Nejvhodnější jsou lyžařské brýle s dvojitým sklem a s možností výběru několika 

různých filtrů a tónování. Dalším opatřením je nošení chráničů páteře. Chrániče jsou 

vyráběny v několika velikostech, podle výšky postavy. Správná funkce chrániče je 

zajištěna, pokud sahá od konce šíje až po kostrč. Je vyroben z tvrdých plastových 

článků, které jsou doplněny o tlumící vrstvu z měkkého materiálu. URL24 
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4.3.2.2. Základní pravidla lyžařského provozu 

Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, 

měli byste vědět, že na sjezdovkách podobně jako například v silničním provozu platí 

určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař. Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská 

federace, a i když by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, realita je 

dosud bohužel jiná. Podle zahraničních průzkumů nemá část lyžařů a snowboardistů ani 

ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu” na sjezdových tratích vůbec existují. Přes 

padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají 

žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou 

totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. Podle odborníků dochází 

k největšímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což je způsobeno únavou po obědě. 

Dalším zdrojem úrazů je nedostatečné nastavení vázání podle zkušenosti a váhy lyžaře. 

URL26 

 

Deset základních pravidel lyžařského provozu:  

1. Ohleduplnost k jiným (každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a 

nezpůsobil škodu)  

2. Přiměřená rychlost (každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými 

schopnostmi, podmínkami a počasím) 

3. Volba směru (má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul 

nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním) 

4. Předjíždění (předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby 

bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře) 

5. Přejíždění svahu a křížení cesty (lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící 

musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí 

jak pro svou osobu, tak pro jiné, stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení) 

6. Zastavení (lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed 

sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti, v případě pádu 

se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout, zastavit může poté na okraji 

sjezdovky)  
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7. Stoupání (lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v 

místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit, totéž platí v 

případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky) 

8. Respektování signalizace (všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich 

označení a signalizaci) 

9. V případě nehody (každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc) 

10. Identifikace (každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své 

osobě)  

 

Dříve, než se vydáte do hor, zkontrolujte si stav svého lyžařského nebo 

snowboardového vybavení. Dejte si odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, 

vyspravit drobné nerovnosti na skluznici. Používejte pouze kvalitní a řádně seřízenou 

výstroj a výzbroj. Nepřeceňujte své lyžařské schopnosti. Během celodenního lyžování 

dělejte odpočinkové přestávky spojené s občerstvením, vyhýbejte se však alkoholu. 

Stanete-li se svědkem nehody, označte místo nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi 

zapíchnutými do sněhu. V rámci vašich možností poskytněte první pomoc, zavolejte 

záchranáře a počkejte na příjezd profesionálů. Pamatujte – na lyžích neplatí pravidlo 

pravé ruky, přednost má vždy pomalejší lyžař. I na lyžařském svahu se chovejte vždy 

tak, abyste nezpůsobili problémy jiným osobám. URL26 

 

4.3.2.3. Značení a zabezpečení v zimním středisku 

Vedle vlastních ochranných pomůcek, je důležité i dodržování jistých pravidel na 

sjezdovkách a znalost bezpečnostních značek, které v těchto veřejných prostorách mají 

účel prevence nehod, a podání informace, např. o zdravotním riziku. Touto 

problematikou se zabývají normy ČSN ISO 3864, ČSN ISO 17724 a především norma 

ČSN 01 8027, která stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním 

středisku. Norma představuje zejména opatření pro zvýšení bezpečnosti při lyžování. 

Nejdříve je vhodné seznámit se s definicemi vybraných pojmů pro účely normy ČSN 01 

8027.  
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Zimní středisko – je lyžařská oblast vytvořená za účelem provozování zimních sportů, 

vybavená dopravním zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a 

ostatními specifickými tratěmi. V praxi je pojem zimní středisko totožný s pojmem 

lyžařský areál, nebo organizovaný lyžařský prostor. Lyžařské areály se mohou spojovat 

ve větší lyžařské oblasti. URL27 

 

Provozovatel lyžařského areálu – je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje 

většinu činností a služeb v souvislosti s provozem lyžařského areálu. URL27 

 

Dopravní zařízení – jsou v zimním středisku pozemní lanové dráhy, visuté lanové 

dráhy, kabinové lanové dráhy, sedačkové lanové dráhy, lyžařské vleky a dopravní 

lyžařské pásy. URL27 

 

Sjezdová trať – je trať vhodná a určená ke sjezdovému lyžování a snowboardingu, která 

je za tímto účelem kontrolovaná, označená, zpravidla upravena pro lyžující veřejnost a 

zabezpečená zejména před atypickými nebezpečími. Sjezdové tratě jsou značeny podle 

stupně obtížnosti. Sjezdovou trať zpravidla vymezuje upravená plocha sněžnými stroji. 

URL27 

 

Okraj sjezdové tratě – je vymezen rozhraním strojně upravené plochy sjezdové tratě a 

neupraveným terénem mimo sjezdovou trať. URL27 

 

Bezprostřední blízkost sjezdové tratě – je vzdálenost 2 m od okraje sjezdové tratě.  

 

Běžecká trať je trať ve volném lyžařském terénu, určená k běžeckému lyžování, která 

obvykle bývá za tímto účelem označená a upravená. URL27 

 

Lyžařská cesta – je vytvořená, nebo již existující cesta s minimálním příčným a 

podélným sklonem, která slouží zejména k propojování sjezdových tratí a areálů či 

odjezdu do údolí. URL27 
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Volný lyžařský terén; otevřený lyžařský terén – vše co není určeno jako značená 

sjezdová trať či lyžařská cesta, je chápáno jako volný lyžařský terén, případně otevřený 

lyžařský terén. URL27 

 

Specifická trať – ostatní specifické tratě jsou snowparky, snowboardové areály, U-

rampy, Fun-parky, ski a boardercrossové tratě, dětské parky, akrobatické areály. 

Specifické tratě jsou zřetelně vymezeny od sjezdových tratí, jsou značené, upravované, 

kontrolované a zabezpečené. URL27 

 

Včasná a na správném místě umístěná informace je základním principem při značení 

prostoru v zimním středisku. URL27 

 

Způsob zajištění organizace lyžařského prostoru v zimním středisku v oblastech 

zajištění značení, specifikace obtížnosti tratě, zajištění úpravy, kontroly a zabezpečení 

tratí je stanoveno podle tabulky 5. URL27 

 

Tabulka 5. Značení tratí URL25 

 

 Sjezdová trať Lyžařská cesta Specifické tratě Běžecká trať Volný terén 

Značení ANO NE ANO ANO NE 

Obtížnost ANO NE NE NE NE 

Úprava ANO ANO/NE ANO ANO NE 

Kontrola ANO NE ANO ANO NE 

Zabezpečení ANO NE ANO NE NE 

 

Značení v zimním středisku 

Značení v lyžařském areálu (zimním středisku) plní zejména funkci bezpečnostní – 

značení je prováděno tak, aby zejména byl návštěvník včas upozorněn na případné 

atypické nebezpečí, návštěvník obdržel včasnou informaci o obtížnosti sjezdové tratě; 

orientační – značení je prováděno tak, aby návštěvník byl v lyžařském areálu dostatečně 

orientován; informační – značení je prováděno tak, aby návštěvník obdržel potřebné 

informace pro pohyb v lyžařském areálu. URL27 
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Základními prvky značení a orientace v zimním středisku jsou – orientační mapy, 

značení tratí, orientační tabule, piktogramy. URL27 

 

Orientační mapy (plány) poskytují základní orientaci a představují návštěvníkovi 

lyžařský areál. Pokud je orientační mapa v lyžařském areálu instalována musí 

obsahovat: vyznačení, typ a popis dopravních zařízení; vyznačení a popis sjezdových 

tratí a jejich obtížnosti; vyznačení lyžařských cest pokud na mapě jsou; vyznačení 

běžeckých tratí pokud na mapě jsou, jak ilustruje Obrázek 3. 

 

Obr. 3. Příklad orientační mapy URL27 

 

Značení sjezdových tratí se realizuje ve 3 stupních, přičemž základním kritériem je 

povaha terénu. Označení modře, má lehká trať, jejíž podélný nebo příčný sklon nesmí 

překročit 25% (obrázek 4). 

  
Obr 4. Označení lehké trati URL27 

 

Označení červeně, má středně těžká trať, jejíž podélný nebo příčný sklon nesmí 

překročit 40% (Obrázek 5). 
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Obr 5. Označení středně těžké trati URL27 

 

Označení černě, má těžká trať, která překračuje maximální hodnoty pro středně těžké 

sjezdovky (Obrázek 6). 

 
Obr 6. Označení těžké trati URL27 

Značení běžeckých tratí má také 3 skupiny, ale kritériem je typ běžecké trati. Běžecké 

tratě dělíme na turistické (označeny zeleně), závodní běžecké tratě (označeny modře), 

běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy (označené červeně), jak je znázorněno na 

Obrázku 7. Barevné odlišení typu běžeckých tratí není informací o obtížnosti běžecké 

tratě. 

 
Obr. 7. Značení typu běžeckých tratí URL27 
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Pro každodenní činnost lyžařského areálu je důležité zajistit podle rozsahu a potřeb 

tabule nebo piktogramy s výstražnými funkcemi (Příloha 1), s příkazovými funkcemi 

(Příloha 2), se zákazovými funkcemi (Příloha 3) a informačními funkcemi (Příloha 4). 

Výstražné piktogramy se používají pro označení nebezpečných míst na sjezdové trati a 

ilustruje je Obrázek 8. 

 

Obr. 8. Ukázka výstražných tabulí (rozměr 500x700 mm) URL27 

 

Příkazové tabule se používají v souvislosti s provozem dopravních zařízení, tyto tabule 

musí být umístěny viditelně podle druhu dopravního zařízení. Příklad příkazových 

piktogramů je na Obrázku 9. 

 
 

Obr. 9. Ukázka příkazových tabulí URL27 
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Použití zákazových a informačních tabulí závisí na rozhodnutí provozovatele 

lyžařského areálu s ohledem na provoz dopravních zařízení a sjezdových tratí. Jejich 

ukázka je znázorněna na Obrázcích 10 a 11. 

 

 

 

Při sjezdovém lyžování se mohou vyskytnout různé zdroje nebezpečí na sjezdových 

tratích. Mezi typické nebezpečí a běžné překážky v terénu patří např. hrany terénu, 

terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, proměnlivá či omezená výška sněhu, 

informační tyče s ukazateli, běžná údržba sjezdových tratí atd. Mezi atypické nebezpečí 

řadíme všechny pevné a dočasné překážky (např. traťové podpěry lanových drah a 

vleků, sloupy osvětlení, nadjezdy a podjezdy, atd.), křížení tratí, propasti a strmé úseky 

mimo sjezdové tratě, ocelová lana a kotvící prvky navijáku sněžné rolby atd. Tyto 

nebezpečí musí provozovatel vhodným opatřením zajistit. 

Obr. 11. Ukázka informačních tabulí URL27 

 

Obr. 10. Ukázka zákazových tabulí URL27 
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5. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce je teoretického charakteru a dělí se na jednotlivé kapitoly. V první 

kapitole jsou shrnuty definice základních pojmů daného tématu, které udává literatura a 

další informační zdroje (internet, příručky atd.). V následující kapitole jsou uvedeny 

nejdůležitější zákony a jejich paragrafy, které mají vztah k tématu diplomové práce. 

V těchto právních předpisech jsou důležitá ustanovení, která souvisí přímo 

s bezpečností provozu uvedených zařízení. Zároveň jsou v těchto předpisech definována 

pravidla ohledně zodpovědností stran (výrobce, provozovatel apod.) ve sledovaných 

zařízeních. Tato kapitola je tedy souhrnným přehledem legislativy dané oblasti.  

 

Další kapitola klasifikuje různé typy sportovišť ať venkovních nebo vnitřních a 

navazuje podrobnější charakteristikou vybraných analyzovaných sportovišť a předkládá 

jejich stručný historický vývoj. Tyto informace byly získány a zpracovány na základě 

různých literárních pramenů, které bylo nutné vyhledat a prostudovat. V této kapitole je 

zároveň podrobněji věnována pozornost bezpečnosti v těchto prostorách a jsou zde 

uvedeny vybrané požadavky na stavby občanského vybavení se zaměřením na 

bezpečnostní prvky pro tyto typy sportovišť a bezpečnostní požadavky na materiály a 

výstavbu těchto zařízení. Tyto požadavky jsou souhrnným přehledem informací 

z vybraných legislativních pramenů, které udává předešlá kapitola.  

 

Tato práce podává celkový přehled základních bezpečnostních požadavků, které před 

vlastním otevřením sportoviště musí být splněna a zároveň podává i seznam základních 

bezpečnostních pravidel pro uživatele sportovního zařízení, tak aby bylo docíleno 

maximální možné eliminace rizika jakýchkoli vážných fyzických úrazů nebo nehod. 
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7. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Přehled výstražných piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm,  

300 x 500 mm)  

Příloha č. 2 - Přehled příkazových piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm)  

Příloha č. 3 - Přehled zákazových piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm) 

Příloha č. 4 - Přehled informačních piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm) 

 

Přílohy jsou dostupné z: 

http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/83962/83962_nahled.htm

http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/83962/83962_nahled.htm
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Příloha č. 1 - Přehled výstražných piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm,  

300 x 500 mm) 
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Příloha č. 2 - Přehled příkazových piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm) 
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Příloha č. 3 - Přehled zákazových piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm) 
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Příloha č. 4 - Přehled informačních piktogramů (rozměr 500 x 700 mm, 500 x 500 mm) 

 

 


