
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti 

komplexu bazénů a sportovišť Jedenáctka Vodní svět 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracovala:  

       PaedDr. Tomáš Miler           Martina Kosková 

 

Praha, červenec 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

……………………………       …………………….. 

                                                                                                               Martina Kosková 

 

 



 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu, a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi nějakým způsobem pomohli tuto bakalářkou 

práci zpracovat. V první řadě bych chtěla poděkovat panu PaedDr. Tomáši Milerovi, 

který mi poskytl potřebnou literaturu, a za odborné vedení při psaní této práce. Dále 

bych chtěla poděkovat panu Martinu Buškovi, který mi poskytl důležité informace o 

chodu Jedenáctky VS z pohledu technického personálu a umožnil mi nahlédnout do 

všech míst, kam jsem potřebovala. A v neposlední řadě provozovatelům Klápovým, 

kteří mi poskytli technickou dokumentaci celého areálu.   



 

 

Abstrakt 

 

Název:   Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti komplexu bazénů 

a sportovišť Jedenáctka Vodní svět  

 

Cíle:  Cílem této práce je  na základě dostupné literatury vztahující se k zadání 

práce zpracovat ucelený systém opatření k zajištění prevence a 

bezpečnosti návštěvníků Jedenáctky VS. 

 

Metody:  Data budou shromažďována z dostupných publikací a internetu. Během 

práce bude využita metoda kvalitativní, kvantitativní a teoretická 

metoda analýzy a následné syntézy. 

      

Výsledky:  Ve 4. kapitole, Projekt, jsou na základě dostupné literatury zpracovány 

vzorové Plány pro normální provoz a Plány pro nebezpečí.  Dále je tam 

uvedeno, jaké má být personální a materiální zabezpečení budov. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, personální zajištění, plán pro normální provoz, plán pro 

nebezpečí 

  



 

 

Abstract  

 

Title:     The project of measures to ensure prevention and safety in complex of 

pools and sport fields Jedenáctka Vodní svět. 

 

Tasks:  The aim of this work is based on available literature related to the 

assignment work to process a comprehensive system of measures to ensure 

prevention and safety of Jedenáctka VS visitors. 

 

Methods:  The data will be collected from available publications and from the 

internet. During creation of this work I will use qualitative, quantitative 

and theoretical method of analysis and subsequent synthesis.  

      

Results: In chapter four, The Project, there are exemplary Normal operating plans 

and Emergency action plans based on available literature. Furthermore, 

there is stated what the personal and material security of buildings should 

be. 

 

Keywords:  Safety, Staff ensure, Normal operating plan, Emergency action plan 
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1 ÚVOD 

Bakalářkou práci, která se zabývá zajištěním bezpečnosti provozu v Komplexu 

bazénů a sportovišť Jedenáctka VS (Vodní svět), jsem si vybrala záměrně, protože na 

Jedenáctce VS pracuji jako instruktor plavání a také tam sloužím jako plavčík. Z toho 

důvodu bude moje práce primárně zaměřená na provoz s bazény, tedy budovu B a C. 

Uspořádání mé práce bude proto také jiné, než by se očekávalo. Budova A bude 

v hlavní části až na konci kapitoly. 

Důvodem, proč tuto práci píšu je to, že se domnívám, že je lepší předcházet vzniku 

zranění, než později zranění řešit. Proto vytvořím projekt, který bude obsahovat 

informace, jak se mají zaměstnanci chovat v běžném provozu a jak se mají chovat 

v případě nějakého nebezpečí. Práce budu zaměřena spíše na plavčíky a instruktory 

plavání a skupinových lekcí v budovách B a C. V budově A bude práce zaměřena na 

recepční. 

Jedenáctka VS je otevřena již rok, otevřela se v červnu 2014. V komplexu jsou tři 

budovy, přičemž budova A je sportovní hala, budova B je plavecký areál včetně 

wellness (dále jen plavecký areál) a v budově C jsou bazény pro dětské plavání (dále 

centrum dětského plavání). Mým cílem je nastudovat a utřídit všechny legislativní 

dokumenty týkající se zajištění provozu a bezpečnosti v bazénech, aquaparcích a ve 

wellness. Na jejich základě vytvořím projekt, který by všem těmto nařízením odpovídal. 

Jedná se o legislativu z oblasti školství, podnikání, bezpečnosti práce; dále budu 

studovat trestní zákoník a technické normy týkající se provozu bazénů a wellness.  

Když jsem svoji bakalářkou práci začala psát, bylo třeba vytvořit dokument, který 

by radil, jak se v určitých situacích chovat a jak řídit běžný provoz na bazénech i ve 

sportovní hale. Na začátku byla budova ještě nezkolaudovaná a byla tam spousta 

nedodělaných a nedořešených věcí, přesto se s provozem začalo.  

Domnívám se, že tato práce bude přínosná pro všechny pracovníky Jedenáctky VS, 

kteří pracují buď jako instruktoři plavání, instruktoři skupinových lekcí nebo jako 

plavčíci v budovách B a C a recepční ve sportovní hale v budově A. Recepční z budovy 

B jsou v mé práci zahrnuti pouze v případě řešení konkrétních nepříjemností, jako jsou 

vážné úrazy, výtržnosti či evakuace osob. V  práci se nevěnuji povinnostem technického 

personálu, úklidové firmy, pracovníků gastronomického provozu či vedoucích 

pracovníků jako jsou účetní nebo provozovatelé.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Technická dokumentace 

Komplex sportovišť Jedenáctka VS  byl otevřen v červnu 2014 a skládá se ze tří 

budov, kterými jsou Sportovní hala, Plavecký areál včetně wellness a Bazény pro dětské 

plavání. Tento komplex je multifunkčním objektem určeným k veřejným sportovně-

rekreačním účelům, jehož velkou výhodou je, že je bezbariérový (viz příloha, obrázek 

č. 16 Jednoduchý plánek Jedenáctky VS). 

 

2.1.1 Základní údaje 

Adresa:     Mírového hnutí 2385/3, 149 00 Praha 4 – Chodov 

Vlastník:     Městská část Praha 11 

Správce:     Jihoměstská majetková a.s.  

Web:      http://www.jedenactkavs.cz/  

 

Sportovní hala 

 

Provozovatel:    Jihoměstská majetková a. s. 

Sídlo:     Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4 

Kontakt:     tel: +420 733 348 477 (pan Hegedus) 

     Web:  www.jihomestska.cz 

     Web:  www.sportoviste.jedenactkavs.cz 

     Email:  hegedus@jihomestska.cz 

      info@jedenactkavs.cz 

IČ:     281 99 081 

DIČ:     CZ281 99 081 

Otevírací doba:    Dle pronájmů 
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Plavecký areál včetně wellness a komplexu bazénů pro dětské plavání  

 

Provozovatel:    Aqua Sport Club s. r. o.   

Kontakt:    tel.:  +420 226 801 290 / 299 

     e-mail:  info@aquasportclub.cz 

     web:   http://www.aquasportclub.cz 

IČ:      02653389 

DIČ:      02653389 

Odpovědné osoby:    Klára Klápová a Lucie Lebedová 

Otevírací doba plavecký areál:  Po-Pá: 6:30-21:00 

     So-Ne: 8:00-21:00 

Otevírací doba wellness:   Po-Ne: 10:00-21:00 

Otevírací doba dětských bazénů: Po-Pá: 8:00-21:00 nebo dle rozpisu 

     So-Ne: 8:00-21:00 nebo dle rozpisu 

 

2.1.2 Budova A – Sportovní hala 

Sportovní víceúčelová hala je určena pro různé sporty a vejde se do ní cca 315 

diváků. V blízkosti vchodu je občerstvení, které mohou využít nejen sportovci, ale i 

diváci. Hala je konstruována jako bezbariérová, lidé s hendikepem tedy mohou nejen 

sledovat utkání, ale mohou v hale i sportovat. Jsou pro ně připraveny imobilní šatny, 

včetně sprch. Celkem se v hale nachází šest šaten včetně hygienického zázemí.  

a) Sportoviště  

Sportovní hrací plocha o celkových rozměrech 63 x 30 m se dá rozdělit pomocí 

dělící clony na třetiny (viz obrázek č. 1). V hale se nachází hřiště na nohejbal, volejbal, 

basketbal, florbal, házenou a tři hřiště na badminton. Hala je během roku pronajímána 

sportovním klubům, které mají právo si určit, kdy budou trénovat. Nevyužité časy jsou 

nabízeny k pronájmu pro veřejnost. 
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b) Nebezpečí 

Budova A je funkčně oddělena od budov B a C, což hraje důležitou roli i 

z hlediska bezpečnostního. Pokud by vypukl požár v budově A, návštěvníci plaveckého 

bazénu v budově B by neměli být požárem nijak ohroženi a funguje to samozřejmě i 

naopak. 

 

 

Obrázek 1: Budova A 

Zdroj: URL2 
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2.1.3 Budova B – Plavecký areál včetně wellness 

Budova B obsahuje několik bazénů, wellness v přízemí. V prvním patře je 

občerstvení. Celková kapacita objektu B činí 120 osob/hod v bazénové části, 40-47 

osob/hod ve wellness a 26 osob v gastronomickém provozu. Stejně jako budova A, je i 

budova B budována bezbariérově. 

a) Vchod a recepce  

Ve vstupní hale budovy B je recepce. Vpravo od recepce se nalézá vchod do 

plaveckého areálu a do wellness, vlevo pak vstup do budovy C, což je část s bazény pro 

dětské plavání. Nad recepcí se mohou návštěvníci občerstvit v gastronomickém podniku 

„Bistro Charlie“.  

b) Šatny 

Šatna do bazénové části je pro muže i ženy společná, ale aby bylo zajištěno 

jejich soukromí, jsou v šatně převlékací boxy. Své oblečení si návštěvníci odkládají 

v čipem uzamykatelných skříňkách. V areálu jsou skříňky vyřešeny poněkud 

neobvyklým, moderním, způsobem, který ze začátku dělal problémy nejednomu 

zákazníkovi. Systém funguje tak, že na recepci dostanou zákazníci čip s přiděleným 

číslem skříňky a pomocí „elektronické krabičky“ si svoji skříňku odemknou.  

c) Sprchy  

Po svlečení musí návštěvníci projít sprchami, kde je jejich povinností se 

osprchovat a kde mohou použít toaletu. Tato toaleta je pro návštěvníky. Zaměstnanci 

mají vlastní. Stejně tak mají i vlastní šatny.  

d) Plavecký areál 

V části s bazény je 25 m dlouhý plavecký bazén s pěti drahami s proměnnou 

hloubkou 1,2–1,8 m a teplotou vody 27-28 C. Šířka bazénu je 10,5 m.  

Dále se zde nachází brouzdaliště, jehož teplota vody je 29,5 C. Hloubka 

brouzdaliště je 0,1-0,4 m.  Součástí brouzdaliště je laminátová dětská skrápěná 

klouzačka o výšce 1,3 m, tři trysky a vodní hřib. Toto brouzdaliště je určeno pouze pro 

děti do 6 let. Do 3 let je dětem povolen vstup pouze v jednorázových plenkách či 

plavkách pro kojence a batolata.  
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Mezi další atrakce patří vnitřní otevřený tobogán, jehož délka je 43,5 m a 

víceúčelový bazén. Víceúčelový bazén je rozdělen na dvě části. První část tvoří divoká 

řeka s kruhovým korytem a vodní číše. Druhá část je rekreační, kde si návštěvníci 

mohou odpočinout na vzduchových masážních lůžkách, či posedět na lavici 

s hydromasážními tryskami. Dále mají návštěvníci možnost se namasírovat dvěma 

vodními chrliči. Teplota víceúčelového bazénu je 29 C. Zdrojem vody pro celý areál je 

veřejný vodovod.  

Součástí budovy je zvedák pro imobilní klienty.  Pro případ nebezpečí jsou 

v plavecké části tři únikové východy, které jsou přehledně označené. Dále jsou na 

bazéně umístěny hasicí přístroje a hadice s vodou. V případě evakuace řídí celý průběh 

plavčík číslo jedna (viz 4.1.5 Plán pro nebezpečí plaveckého areálu).   

Důležitou součástí celého areálu je místnost plavčíků, kteří poskytují první 

pomoc.  Pro poskytnutí první pomoci musí být v místě stanoviště plavčíka lékárnička, 

která musí obsahovat základní prostředky dle normy TNV 94 0920-1 (viz příloha, 

tabulka č. 3 - Minimální vybavení lékárničky). Místnost plavčíků je celá prosklená, aby 

měli plavčíci dobrý výhled na bazény a aby mohli dohlížet na dodržování 

bezpečnostních pravidel. Celý prostor plaveckého areálu, ale i celý komplex Jedenáctka 

VS, je monitorován kamerovým systémem. K tomu mají přístup technici i plavčíci. 

Proto je tato místnost vybavena počítačem se zapnutým programem pro sledování 

bazénové části. Velmi důležité je, aby plavčíci kamery sledovali, protože tobogán není 

řízen semaforem, ale pouze informační tabulí s pokyny a pokyny plavčíků. Na bazéně 

slouží vždy minimálně jeden plavčík, maximálně plavčíci tři. Ostatní vybavení 

místnosti plavčíků je rozebráno v kapitole 2.2.1.6 – Materiální složka zabezpečení.  

Dalšími bezpečnostními prvky na bazéně jsou informační tabule, které 

návštěvníkům doporučují, jak se mají chovat, aby nedošlo k úrazu.  Po celém obvodu 

plaveckého areálu jsou rozmístěny záchranné pomůcky, které opět odpovídají normě 

TNV 94 0920-1, a které se smějí používat pouze v případě nějakého zásahu. 

Návštěvníci by na pomůcky vůbec neměli sahat.  V prostoru plaveckého areálu je navíc 

nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, protože hrozí nebezpečí uklouznutí. Za své 

děti mají zodpovědnost rodiče.  
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e) Wellness 

Součástí budovy B je i wellness, které tvoří samostatnou část s odděleným 

přístupovým systémem pro návštěvníky. I když je tato část samostatná, návštěvníci se 

musí řídit nejen návštěvním řádem wellness, ale i návštěvním řádem plaveckého areálu 

Jedenáctka VS. Zaměstnanec wellness má k dispozici recepci s počítačem. Na této 

recepci si mohou návštěvníci dokoupit delší vstup, pití či peeling na tělo. 

Ve wellness nalezneme finskou saunu s teplotou vzduchu 95-100 C, aroma 

sauna s teplotou vzduchu 60 C a parní lázeň o teplotě 45 C. Pro ochlazení návštěvníků 

je připraven průtokový ochlazovací bazének, jehož teplota vody je 8-12 C, šnekové 

sprchy, led, který je neustále vyráběn přístrojem k tomu určeným a vodní vědro.  Při 

pohybu u sprch a ochlazovacího bazénku je nutno dávat pozor, protože hrozí nebezpečí 

uklouznutí. Toalety, sprchy a šatny jsou společné pro návštěvníky wellness i pro 

návštěvníky plaveckého areálu. Mezi povinnosti návštěvníků patří osprchování se před 

návštěvou wellness, používání prostěradla a dodržování dalších hygienických 

požadavků, jako je návštěva sauny bez plavek a další. Wellness nabízí návštěvníkům 

několikrát denně saunové ceremoniály, které jsou vedeny zkušeným pracovníkem. Po 

ceremoniálu jsou pro návštěvníky připravena lehátka v odpočinkové zóně.  

f) Strojovna 

Pod celým bazénovým komplexem je strojovna, do které má přístup pouze 

technický personál z Jedenáctky VS. Tito technici se starají o chod bazénů po jejich 

technické stránce a mají na starostu i wellness a bazény v části dětského plavání.  

Ve strojovně pracuje současně 47 čerpadel, která neustále přečerpávají vodu 

z plaveckého bazénu i víceúčelového bazénu. Voda v plaveckém bazénu je přefiltrována 

za 4 hodiny, ve víceúčelovém bazénu za 2 hodiny a v brouzdališti za ½ hodiny.  

Dále tam najdeme prostředky, kterými se udržuje čistota bazénu. Mezi ně patří 

hlavně plynný chlór, kterým jsou bazény čištěny. Dále pak síran hlinitý, který působí 

jako Vločkovač (jinými názvy Čiření či Flokulant). Ten v bazénu vychytává nečistoty, 

které by filtr nezachytil kvůli jejich miniaturním rozměrům a slučuje je do větších 

celků. Vločkovače mohou být kapalné či pevné (URL8). Technici z Jedenáctky VS 

používají kapalný Vločkovač.  
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Dalšími jejich pomocníky jsou vyrovnávač PH nebo pískový filtr. Všechny 

přístroje, které se ve strojovně nacházejí, jsou řízeny automaticky. Pokud je někde 

nějaký problém nebo závada, technici to uvidí na počítači a pak se věnují opravě. Ta 

probíhá buď ručně, nebo přes počítač.   

g) Nebezpečí 

V případě jakéhokoliv nebezpečí v plaveckém areálu řídí evakuaci plavčík a ve 

wellness pracovník wellness, který je k tomu vyškolený stejně jako všichni ostatní 

pracovníci Jedenáctky VS (viz 4.1.5 Plán pro nebezpečí plaveckého areálu). 

 

 

 

Obrázek 2: Budova B  

Zdroj: URL2 
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2.1.4 Budova C – Centrum dětského plavání 

Budova C je určena pro plavání dětí a také slouží jako zázemí pro zaměstnance 

Jedenáctky VS. Jsou zde kanceláře i sklad pro plavecké pomůcky i pro úklidovou firmu. 

Celková kapacita objektu C činí přibližně 100 osob/hod (dítě + doprovod) v závislosti 

na harmonogramu plavecké výuky. 

a) Vstup  

Pokud chtějí jít návštěvníci do budovy C, musí využít stejného vchodu, jako do 

budovy B. Při vstupu do části dětského plavání mohou maminky využít kočárkárnu, 

která je umístěna hned za dveřmi v levé části. Za vstupem do budovy C se nachází také 

prostor, který je vyhrazený pro přezutí. Za tímto prostorem jsou skříňky na čip, do 

kterých se dává svrchní oblečení a obuv. Na prostor šaten navazuje herna s kavárnou, 

kde je možné koupit i výživu pro batolata. U šaten lze využít přebalovací pult.  

b) Šatny  

Ze šaten se skříňkami na boty a bundy se návštěvníci dostanou do šaten, které 

jsou oddělené dle pohlaví. V nich se návštěvníci svléknou a převlečou do plavek. 

Součástí prostoru šaten jsou i toalety, sprchy a místnosti pro převlékání imobilních 

návštěvníků. V dámských šatnách je i speciální kojící místnost. 

c) Bazény  

Po osprchování jsou návštěvníci připraveni na návštěvu jednoho ze čtyř 

oddělených bazénů. Dva bazény jsou určeny pro kojence a dva pro batolata a děti 

předškolního věku. Teplota vody ve všech dětských bazénech je 30-32 C. Velikosti 

bazénů jsou: 4,5 x 4,5 m pro kojence a batolata a 9 x 6 m pro děti a batolata. Hloubka 

menších bazénů je 0,8 m a větších 0,8-1,2 m. Všechny bazény jsou vyrobeny z nerezové 

oceli, která je snadnější na údržbu, a jsou i speciálně čištěny. Každý bazén má místnost 

pro pomůcky a toaletu.  Tyto bazény jsou využívány pro plaveckou výuku mateřských 

škol, pro kurzy plavání dětí či plavání rodičů s dětmi, anebo pro veřejnost. Bazén je 

možné si pronajmout třeba na oslavu narozenin. Večer jsou dětské bazény obsazeny 

dospělými, kteří chodí na různé „aqualekce“ (Aquagymstick, Aqua smovey či 

aquaaerobic).  
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d) Zázemí zaměstnanců 

Zaměstnanci mají vlastní sociální zařízení i šatny. Jejich šatny jsou v části budovy 

určené pro personál. V této části jsou i kanceláře vedoucích pracovníků, kterými jsou 

provozovatelé, účetní či technici, dále jsou tam místnosti pro úklidovou firmu, sklady a 

denní místnost pro zaměstnance.  

e) Nebezpečí 

Při vzniku nějakého nebezpečí jsou v budově C tři únikové východy, hasicí 

přístroje i hadice s vodou. V případě evakuace návštěvníků řídí celou akci vždy 

instruktor daného bazénu (viz 4.3.5 Plán pro nebezpečí). 

 

 

 

Obrázek 3: Budova C plus recepce 

Zdroj: URL2 
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2.2 Legislativa 

Jelikož jsou různá zranění a úrazy mnohdy způsobeny nepozorností, neznalostí či 

neopatrností návštěvníků, je třeba, aby se předcházelo vzniku jakéhokoli úrazu nebo 

snad v nejhorším případě smrti. Aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita provozu pro 

návštěvníky, je důležité dodržovat určitá pravidla, která se opírají o základní právní 

podpory dané země. Bez legislativního podkladu by nebylo možné efektivně a bezpečně 

poskytovat jakékoli služby v žádném odvětví. Dle Pearna (2007) je legislativa 

nejúčinnější způsob, jak zabránit náhodným utonutím. Tyto podpory se týkají jak 

materiálního zabezpečení, personální složky, tak i technického zabezpečení. Mezi 

nejdůležitější právní podpory zajištění bezpečného provozu bazénů, koupališť a 

aquaparků na území ČR dle Milera (2007, s. 10-11) patří: 

 

2.2.1 Právní podpory 

2.2.1.1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o živnostenském podnikání z roku 1991 byl novelizován a nabyl účinnosti 

1. ledna 2015. Tuto novelu najdeme ve Sbírce předpisů pod číslem 

140/2014 Sb. Živnostenský zákon vymezuje podmínky pro provoz živnosti. V mé práci 

se budu věnovat pouze dvěma živnostem a to „Vodní záchranářské službě“, což je 

živnost vázaná, a „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 

sloužící regeneraci a rekondici,“ což je živnost volná.  Obě dvě živnosti patří mezi 

ohlašovací povinnosti a z hlediska zajištění bezpečnosti na bazénech, koupalištích a 

aquaparcích, je nutné, aby kvalifikovaný plavčík znal alespoň rámcově problematiku 

živností, jejichž činnost do působení výše uvedených zařízení patří.  

a) Vodní záchranářská služba – činnost vázaná 

V příloze č. 5. živnostenského zákona jsou podmínky, za kterých může člověk tuto 

živnost provozovat. 

Obsahová náplň živnosti je uvedena v příloze č. 2. živnostenského zákona. Mezi 

základní povinnosti patří poskytování pomoci a zajištění prevence při nehodách a tonutí 

v bazénech, umělých a přírodních koupalištích (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání ve znění pozdějších předpisů). 
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b) Provozování tělovýchovného a sportovního zařízení a organizování sportovní 

činnosti – živnost volná 

Aby někdo mohl provozovat tělovýchovné a sportovní zařízení a organizovat 

sportovní činnosti, musí se řídit přílohou č. 5. zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání.  

Obsahová náplň živnosti je opět vymezena v příloze č. 2. živnostenského zákona. 

Obsahem této živnosti je „zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení 

sloužících k regeneraci a rekondici a jejich pronajímání k bezprostřednímu použití 

spotřebiteli k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti, k regeneraci a 

k rekondici“ (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 

předpisů). 

   

2.2.1.2 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů (ve znění účinném od 1. srpna 2013) 

Práva a povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví a soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoci jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví. V § 6 „Koupaliště a 

sauny“, bodu 1. až 5. jsou stanoveny hygienické požadavky na koupaliště ve volné 

přírodě, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Tyto 

požadavky jsou podrobně upraveny v prováděcí vyhlášce č. 97/2014 Sb., která byla 

vydána k vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch) (Zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2.2.1.3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ve 

znění účinném od 1. ledna 2012) – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zákoník práce, který byl upraven v roce 2011, se zabývá oblastí pracovně 

právních vztahů vznikajících při výkonu závislé práce
1

 mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli a patří do soukromého práva. Skládá se ze 14 částí.  

                                                 
1
 Poprvé je přesně upravena, a to v § 2 a § 3 v hlavě I. v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 



21 

 

V hlavě páté, v části Bezpečnost a ochrana zdraví při práci upravuje povinnosti 

zaměstnavatele zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště vyškolení a vybavení 

zaměstnanců, kteří jsou schopni poskytnout první pomoc či organizovat její poskytnutí. 

(Toto školení absolvoval každý zaměstnanec Jedenáctky VS). Tento zákon „nemluví“ 

jen o povinnostech zaměstnance, ale i povinnostech zaměstnavatele. Mezi povinnosti 

zaměstnavatele patří zajistit školení o bezpečnosti práce pro všechny zaměstnance. Na 

druhou stranu mezi povinnosti zaměstnance patří účast na školeních a doškoleních 

týkajících se bezpečnosti práce, dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se 

jeho práce; zaměstnanec by se měl podrobit zdravotní prohlídce a měl by dělat vše 

proto, aby nedošlo k žádnému úrazu. Pokud se tak stane, měl by být úraz nahlášen 

zaměstnavateli a zapsán do knihy úrazů. 

 Dalšími tématy, kterými se zákoník práce zaobírá, jsou vznik, změny a zánik 

pracovního poměru, zákaz diskriminace, pracovní kázeň a řád, pracovní doba a doba 

odpočinku, mzda, náhrada mzdy a náhrada výdajů spojených s výkonem práce, péče o 

zaměstnance, odborové organizace, náhrady škody a předcházení vzniku škod a řeší i 

pracovní spory a na závěr najdeme přechodná ustanovení (Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2.2.1.4 Zákon č. 40/ 2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

Trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010, spadá do veřejného práva. 

V trestním zákoníku je upravena odpovědnost osob za neposkytnutí první pomoci v 

§ 150 takto:  

a) „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví 

nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač to tak může učinit 

bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“ 

(zákon č. 140/2009 Sb., trestní zákoník, § 207). 

b) „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví 

nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy 

svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody, 

až na tři léta nebo zákazem činnosti“ (zákon č. 140/2009 Sb., trestní zákoník, § 207). 
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2.2.1.5 Předpis č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch 

Tento předpis splňuje požadavky Evropské unie a byl sepsán 10. srpna 2011 

Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2014 byl upraven vyhláškou 97/2014 z 26. května. 

Jeho obsahem jsou stanoveny hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.   

V plaveckém areálu Jedenáctka VS se tímto předpisem řídí zejména technický 

personál, který má na starost péči o kvalitu vody, a který se stará o celkový chod 

bazénových zařízení. Ve wellness se technici starají o teplotu vzduchu v saunách i 

v páře.  

Vyhláška se dělí na čtyři části, ale mé práce se týká pouze část první a čtvrtá. První 

část jsou Obecná ustanovení, kde je stanoveno, čeho se vyhláška týká. Patří tam 

pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v umělých i přírodních 

koupalištích a saunách, dále pak požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody a 

další. 

Část čtvrtá se jmenuje Umělá koupaliště a sauny. Jak vyplývá z názvu, tato část 

je pro moji práci nejdůležitější, jelikož se zabývá bazény a saunami a je nejdůležitějším 

dokumentem pro technický personál. Ti mají na starost kvalitu vody v bazénech i 

brouzdališti.  

Ve vyhlášce je uvedeno, jak často se musí vyměňovat voda v bazénech a jakou 

má mít teplotu, jak má vypadat okolí vodní plochy, z jakého materiálu má být co 

vyrobeno a další důležité informace související s dodržováním hygienických a 

bezpečnostních požadavků.  

Dále vyhláška stanovuje, že do bazénu nesmí vstoupit lidí s přenosnými kožními 

či vlasovými infekcemi, děti do 1 roku a lidé pod vlivem alkoholu či jiných omamných 

látek (Předpis č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch). 
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2.2.1.6 Odvětvová technická norma vodního hospodářství - TNV 94 0920-1, MZ 

ČR, 2010 „Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – část 1: Personální 

zajištění návštěvníků,“ 

Zkráceně se tato norma jmenuje Technická norma vodního hospodářství (TNV 

94 0920-1) a stanoví základní podmínky pro zajištění bezpečnosti na vybraných 

bazénech, koupalištích a aquaparcích. Obsahuje předmět normy, citované normativní 

dokumenty, termíny a definice, se kterými dále pracuje, základní povinnosti 

provozovatele, materiální zabezpečení, personální zabezpečení, bezpečnost v uvedených 

zařízeních a informační systém uvedených zařízení (Hydroprojekt CZ a.s, 2010). 

Technická norma vodního hospodářství, Bezpečnost bazénů, koupališť a 

aquaparků, byla předložena Ministerstvu zdravotnictví v únoru roku 2010 a byla 

schválena v dubnu téhož roku. Norma byla vypracována kolektivem autorů z Asociace 

bazénů a saun České republiky, Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a 

Asociací pracovníků v regeneraci. Tato norma platí pro personální zajištění bezpečnosti 

návštěvníků bazénů, koupališť a aquaparků a obsahuje stěžejní předpisy, dle kterých se 

musí řídit každý subjekt provozující bazén, koupaliště nebo aquapark při zajišťování 

jeho bezpečného provozu (Němec, 2010, s. 19). 

Zabezpečení bazénů, koupališť a aquaparků lze rozdělit do tří složek. První 

složka je preventivně - právní, druhá je materiální a třetí je složka personální. (Němec, 

2010, s. 19).  

 

a) Preventivně - právní složka zabezpečení 

Základní povinností každého provozovatele bazénů, koupališť či aquaparků je 

zajistit maximální péči o bezpečnost a zdraví návštěvníky těchto zařízení. Aby to vše 

mohl zajistit, musí vypracovat provozní řád, jehož součástí bude plán pro normální 

provoz a plán pro nebezpečí. Podle těchto plánů se potom zaměstnanci budou řídit, jak 

v běžném provozu, tak v případě nějaké nenadálé, mimořádné, události Z provozního 

řádu bude vycházet návštěvní řád a návštěvní řád vodních atrakcí. 
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 Provozní řád 

Předpis zpracovaný pro daný areál v souladu s příslušnými předpisy 
2
 a je schválený 

příslušným státním zdravotním dozorem. V Jedenáctce VS je provozní řád vypracován 

zvlášť pro plavecký areál, wellness, pro centrum dětského plavání i pro sportovní halu 

(Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 4). 

 

 Návštěvní řád  

Návštěvní řád musí být vyvěšen na viditelném místě každého sportovního zařízení a 

měl by s ním být seznámen každý návštěvník zařízení ještě před vstupem do areálu. 

Návštěvní řád vychází z řádu provozního. (Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 4). 

 Pro bazénovou část a wellness (budova B, C) byl návštěvní řád vypracován Aqua 

Sport Clubem a. s. v červnu 2014.  

Pro sportovní halu byl návštěvní řád vypracován v září 2014 Jihoměstskou 

majetkovou a.s. 

 

 Návštěvní řád vodních atrakcí 

V případě instalace vodních atrakcí jsou vypracovány bezpečnostní řády vodních 

atrakcí, které informují návštěvníky, jakým způsobem a kdo může využívat tyto atrakce. 

 

 Plán pro normální provoz 

Plán pro normální provoz určuje, jakým způsobem se mají zaměstnanci zařízení 

chovat v běžném provozu, a každý zaměstnanec by měl být s obsahem Plánu pro 

normální provoz seznámen. Tento plán by měl být přehledný, srozumitelný a dobře 

pochopitelný. Podkladem by mu měl být provozní řád.  

Při sestavování plánu pro normální provoz se můžeme dle Life Saving Federation of 

Europe (2005) řídit několika kroky. Prvním krokem je určení zodpovědnosti osob, dále 

je třeba detailně popsat bazény i atrakce včetně rozměrů a hloubek, vyznačit riziková 

místa v plánku areálu, určit maximální kapacitu osob v areálu, vybavit areál 

záchrannými pomůckami a prostředky pro poskytnutí první pomoci, popsat povinnosti 

                                                 
2
 Zákonem č. 258/2000 Sb. A teze Ministerstva zdravotnictví ČR 
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plavčíků na jednotlivých stanovištích a i dalších zaměstnanců v areálu a určit 

kvalifikační požadavky pro jednotlivé pracoviště. U plavčíků je nutné určit: 

 způsoby sledování návštěvníků  

 vyhlášená pravidla 

 rotace plavčíků 

 maximální pracovní doba u bazénu 

 

 Plán pro nebezpečí 

Plán pro nebezpečí je vypracován na základě dlouhodobých zkušeností s úrazy 

během provozu a navazuje na plán pro normální provoz. Určuje kdo, kde a co dělá, jde 

v podstatě o dělbu práce. Podle ILSF (2005) by měl být Plán pro nebezpečí propojen 

s Plánem pro normální provoz. Plán pro nebezpečí určuje, kolik plavčíků je třeba 

k řešení nebezpečí, dále určuje systém komunikace během nehody, klíčové úkoly a 

jejich postup při řešení nehody, rozsah a hloubku poskytnutí první pomoci a následné 

doplnění použitého vybavení po skončení akce. 

Nebezpečí lze dle Milera (2007) rozdělit na malá a velká. Malá nebezpečí 

neohrožují nikoho na životě a stačí, aby zasahoval pouze jeden plavčík. Velká 

nebezpečí už život ohrožují, anebo jde o vážná zranění. Tyto situace vyžadují větší 

počet vyškoleného personálu. A řešily by se následovně: Plavčík, který problém 

zpozoruje, informuje návštěvníky hvizdem píšťalky či sirénou o možném nebezpečí. 

Tím informuje i pomocný personál (recepční). „Plavčíci v akci“ zahájí záchranu tím, že 

postiženému poskytnou první pomoc a odnesou ho z místa nebezpečí. Pomocný 

personál zatím dohlíží na opuštění zóny či, je-li to nutné, organizuje vyklizení bazénu. 

Pokud je třeba, pomocný pracovník volá RZS. Další plavčíci vyplní zprávu o nehodě. 

V případě více plavčíků je/jsou zasahující plavčík/plavčíci vystřídán/i. Postup u velkých 

nebezpečí se může lišit případ od případu, toto je pouze nástin vhodného postupu. Velké 

nebezpečí je třeba požár, tonutí či vážně zraněná osoba. 

Řešení malých nebezpečí dle Milera (2007) spočívá v zaregistrování nebezpečí 

plavčíkem či návštěvníkem, který to plavčíkovi oznámí. Tento plavčík („plavčík 

v akci“) o nebezpečí informuje své kolegy, kteří pokryjí jeho oblast a mezitím se 

postará o nápravu (odstraní případnou „hrozbu“, odvede zraněného na příslušné místo). 
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Na závěr je třeba vyplnit formulář o nehodě. Tento postup je platný vždy, nezávisle na 

stanovišti či kamerovém systému.  

Jelikož je plavčík jenom člověk, je v ČR snaha vypracovávat plány pro normální 

provoz tak, aby měl plavčík na starost vždy jen jednu věc a nebyl ničím dalším rušen. 

Někdy je pro člověka těžké udržet pozornost, proto se v americké literatuře můžeme 

setkat s pojmem „RID faktor,
 3

“ který definuje tři nejčastější příčiny selhání plavčíka. 

Tato zkratka se skládá ze tří slov, a to Recognition – rozpoznání tonoucího, Intrusion – 

rušení/pronikání několika povinností, Distraction – narušení pozornosti jiným 

podnětem. 

 

b) Materiální složka zabezpečení  

V části, která se týká materiálního zabezpečení, hovoří vyhláška o vybavení areálu, 

které musí odpovídat technickým normám platným v ČR. Důležité je, aby v areálu byly 

dobře označené místnosti plavčíka, kde je poskytována první pomoc, a to buď nápisem 

ošetřovna, první pomoc nebo červeným křížem v bílém pruhu. Pokud je areál větší, 

mohou být po areálu rozmístěna další stanoviště plavčíků, z kterých je zajišťována první 

pomoc. Místnost plavčíka by měla mít minimální rozlohu podlahy 8 m
2
 a měla by být 

vybavena záchrannými pomůckami, lehátkem, krčními límci různých velikostí, nosítky, 

samo rozpínacím křísícím vakem nebo alespoň resuscitační maskou, tekoucí pitnou 

vodou, vybavením pro poskytnutí první pomoci a telefonem. Doporučuje se, aby 

v areálu byl i automatizovaný zevní defibrilátor (AED). Neměla by chybět ani kniha 

úrazů, kam se zaznamenává jméno zraněného, bydliště, věk, co se stalo, jak byl úraz 

ošetřen a zda byla přivolána rychlá záchranná služba (Hydroprojekt CZ a.s, 2010). 

Vybavením pro poskytnutí první pomoci se rozumí lékárnička v ošetřovně a 

přenosná lékárnička. Mezi základní vybavení lékárničky dle technické normy TNV 94 

0920-1 patří prostředky pro poskytnutí první pomoci jak při drobných úrazech, tak i 

prostředky pro poskytnutí první pomoci při ohrožení života. Další místností, kde by 

měla být lékárnička umístěna, je strojovna. Předepsané i doporučené vybavení 

lékárničky je sepsáno v příloze (tabulka č. 3).  

Záchranářské pomůcky mohou být rozmístěné po areálu, nebo také v místnosti 

plavčíka. Mezi záchranářské pomůcky například patří páteřní deska, záchranný pás, 

                                                 
3
 Lifeguarding Today. St. Louis: The American National Red Cross, 1995, s. 61–62. 
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záchranný kruh nebo podkova s plovoucím lanem a osobní pomůcky záchranáře. Mezi 

osobní pomůcky záchranáře patří teleskopická tyč, záchranný pás nebo plovák. 

 

c) Personální složka zabezpečení 

V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků je zaměstnavatel 

povinen zajistit kvalifikovaný dozor. Kvalifikacemi rozumíme záchranářské minimum, 

plavčík a mistr plavčí. Mistr plavčí není v Jedenáctce VS potřeba, protože hloubka vody 

v bazénech nepřesahuje 2,5 m. 

 Tento dozor by měl být oblečením odlišen od ostatních návštěvníků. 

Kvalifikovaný dozor je určen jedním z následujících způsobů za níže uvedených 

podmínek: 

 Personální zabezpečení dle typu bazénu 

Typy bazénů jsou:  

o Bazény do 100 m
2 

plochy s maximální hloubkou vody do 1,6 m včetně; 

o Bazény do 100 m
2
 plochy s maximální hloubkou vody do 2,5 m včetně; 

o Bazény do 100 m
2
 plochy s maximální hloubkou vody nad 2,5 m; 

o Bazény nad 100 m
2
 plochy s maximální hloubkou vody do 2,5 m včetně; 

o Bazény nad 100 m
2
 plochy s maximální hloubkou vody nad 2,5 m 

(Hydroprojekt CZ a.s, 2010) 

Jedenáctka VS patří do kategorie Bazény nad 100 m
2
 plochy s maximální 

hloubkou vody do 2,5 m včetně. 

Při sestavování personálního zajištění vycházíme tedy nejen z hloubky bazénu, ale i 

z celkové vodní plochy areálu. Personálu může být ulehčen dozor nad vodními 

plochami i kamerovým systémem, který je v celém areálu Jedenáctka VS. Pro 

přehlednost uvádím tabulkové zobrazení personálního zajištění (viz příloha, tabulka č. 

5). 
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 Personální zabezpečení dle počtu návštěvníků 

U bazénů, kde je neměnná hloubka, a které mají rozlohu nad 100 m
2
,
 
je možné 

stanovit počty dozorujících pracovníků dle počtu návštěvníků. Tabulka pro toto 

personální zabezpečení je v příloze (tabulka č. 4). 

 

 Personální zabezpečení vodních atrakcí 

Norma udává, při jaké rychlosti proudu, anebo při jakém vlnění hladiny je třeba 

dozoru vyškoleného personálu, který má kvalifikaci záchranářské minimum. To se ale 

Jedenáctky VS netýká, protože její tobogán nemá vlnění hladiny s výškou vlny větší než 

0,3 m a ani nemá rychlost vody rychlejší než 0,5 m/s (Hydroprojekt CZ a.s., 2010). 

 

 Profesní kvalifikace: 

 Záchranářské minimum (ZM) 

Pracovník s platnou kvalifikací „Záchranářské minimum pro pracovníky bazénů, 

koupališť a aquaparků.“  Školení v rozsahu 16 hodin je zaměřeno na první pomoc. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit doškolení jednou za dva roky od okamžiku získání 

kvalifikace (Hydroprojekt CZ a.s, 2010, s. 3). Záchranářské minimum neopravňuje 

člověka k profesi plavčíka. Smí pouze plavčíkovi asistovat a na pracovišti nesmí být bez 

něj. 

 Plavčík (PL) 

Pracovník odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném zařízení s platnou 

kvalifikací „Plavčík“ získanou na základě absolvování kurzu v rozsahu minimálně 

70/120
4
 hodin v akreditovaném zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky (MŠMT ČR). Tento pracovník je povinen být přezkoušen jednou za 2 

roky (Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 3). 

 

 

 

                                                 
4
 Číslo před lomítkem udává počet hodin, které musí absolvovat uchazeč s maturitní zkouškou, číslo za 

lomítkem udává povinný počet hodin pro uchazeče bez maturitní zkoušky 
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2.2.2 Další důležité dokumenty související se zajištěním bezpečnosti  

Existují i další dokumenty, které pomohou určit práva a povinnosti pracovníků i 

návštěvníků plaveckého areálu i plaveckých kurzů, a které pomohou předcházet 

ohrožení jejich bezpečnosti. Mezi ně patří dokumenty z obchodního zákoníku, právní 

předpisy o ochraně životního prostředí, právní předpisy z oblasti zdravotnictví a 

hygienické předpisy.   

Přesto bych doplnila tento výčet o další důležité dokumenty, kterými budou Pravidla 

školní výuky plavání, tedy žáků ZŠ i MŠ, Pravidla komerční výuky plavání, dále 

Vnitřní řád plavecké školy, Pracovní řád instruktorů plavecké školy a další, kterým se 

budu v této kapitole věnovat. 

 

2.2.2.1 Pravidla výuky plavání  

Jelikož Jedenáctka VS slouží jako výukový bazén pro základní a mateřské školy 

a také pro komerční kurzy plavání, je nutné si uvést, jakými pravidly se tyto kurzy řídí. 

Výuka základních škol probíhá v plaveckém bazénu v budově B. Výuka škol 

mateřských je uskutečňována v budově C, v bazénech dětem uzpůsobených. 

V odpoledních hodinách probíhají na dětských bazénech kurzy pro rodiče s dětmi nebo 

jenom pro děti samotné. Větší, samostatnější, děti a dospělí navštěvují kurzy na 

plaveckém bazénu v budově B. 

Výuka je zajišťována vyškoleným personálem, kde má každý instruktor 

osvědčení o profesní kvalifikaci. Instruktoři se řídí Vnitřním řádem plavecké školy, 

Pracovním řádem instruktorů plavecké školy a Bezpečnostními předpisy a řádem 

odpovědnosti instruktorů. 

 

2.2.2.2 Pravidla výuky - plavání žáků mateřských a základních škol  

V lednu 2015 vydalo MŠMT Metodický pokyn k zajištění plavecké výuky 

v základních školách.  Podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky 

č. 256/2012 Sb., je uvedeno, že výuka plavání je nepovinná, ale pokud se ředitel školy 

rozhodne, že výuku plavání zařadí do ŠVP, měly by děti navštívit 40 plaveckých hodin 
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za celý první stupeň ZŠ. Ředitel školy má za úkol zajistit, aby ve smlouvě o 

poskytování plavecké výuky bylo zajištěno: 

 Dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku 

plavání 

 Odborná úroveň poskytované výuky 

 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 

Mezi základní povinnosti pedagogického dohledu při výuce plavání patří 

doprovod žáků až do šaten a sprch, dohlédnutí na jejich převlečení do plavek a 

osprchování, upozornění instruktorů na různá vážná onemocnění dětí a stálá přítomnost 

na bazénu v oděvu na bazén určeném. Existují výjimky, kdy pedagog může bazén 

opustit (např. nevolnost žáka). Instruktoři mají zodpovědnost za děti od jejich příchodu 

do prostoru bazénu, až do předání žáků v šatnách učiteli. 

 

2.2.2.3 Pravidla výuky -  komerční kurzy plavání 

Komerční kurzy plavání jsou uskutečňovány bez dozoru rodičů. Zodpovědnost 

za děti přejímají instruktoři v plaveckém bazénu v  prostoru vchodu do bazénu ze sprch. 

V centru dětského plavání přejímají zodpovědnost přímo v místnosti s bazénem. 

Instruktoři se řídí Pravidly výuky komerčních kurzů, Vnitřním řádem plavecké školy i 

Pracovním řádem instruktorů. 

 

2.2.2.4 Vnitřní řád plavecké školy 

Tento řád nám říká, co je základní náplní plavecké školy, jaká jsou práva a 

povinnosti účastníků kurzu i instruktorů, anebo jaké jsou hygienické požadavky na 

svěřence.  

Základní náplní plavecké školy je zajišťování školní plavecké výuky žákům 
I. stupně základních škol a žákům mateřských škol podle osnov pro tělesnou výchovu 

na základě smluvních vztahů s územními orgány školské správy a s řediteli základních a 

mateřských škol.  
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2.2.2.5 Pracovní řád instruktorů plavecké školy 

Instruktoři plavání jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, ale i 

metodické pokyny pedagogické činnosti Aqua Sport Clubu a. s. a měli by se na každou 

hodinu svědomitě připravovat. Před hodinou by si měli připravit všechny pomůcky, 

které budou potřebovat, a po hodině je zase uklidit.  S dětmi by měli pracovat podle 

jejich individuálních potřeb. Pokud by se stalo nějaké zranění či úraz instruktorovi nebo 

jeho svěřenci, musí být neprodleně ohlášeno plavčíkovi, který na bazénu slouží, a také 

je třeba zapsat zranění do knihy úrazů.  

 

2.2.2.6 Bezpečnostní předpisy a řád odpovědnosti instruktorů  

Jakmile má instruktor zodpovědnost za děti, je povinen dbát na jejich 

bezpečnost. Měl by seznámit děti s pravidly výuky a pravidly chování na bazénu, ale i u 

vody. Při všech činnostech, které s dětmi bude instruktor dělat, je nutné sledovat 

všechna rizika vzniku úrazu a eliminovat je. Instruktor nesmí svěřence nikdy opustit. 

Pokud by to bylo bezpodmínečně nutné, předá skupinu dohlížejícímu pedagogovi. Při 

skocích do vody dbá instruktor zvýšené opatrnosti a předchází všem zraněním.  
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3 CÍLE A METODY PRÁCE 

 

3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je na základě prostudovaných relevantních materiálů a 

zkušeností odborníků zpracovat projekt pro zajištění bezpečnosti provozu komplexů 

bazénů a sportovišť Jedenáctka VS. 

K dosažení tohoto cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

 shromáždit a prostudovat materiály týkající se komplexu bazénů a sportovišť 

Jedenáctka VS 

 shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu zabývající se zajištěním 

bezpečnosti na bazénech, koupalištích a ve sportovních halách 

 navrhnout projekt pro zajištění bezpečnosti komplexu bazénů a sportovišť 

Jedenáctka VS  

 

 

3.2 Metody práce 

Vzhledem k tomu, že předmětem této práce je výzkum, jak se zajišťuje 

bezpečnost v plaveckých areálech a následné zpracování projektu bezpečnosti, využiji 

metodu kvalitativní, komparativní a metodu analýzy a následné syntézy.  

 

3.2.1 Metoda kvalitativní 

Kvalitativní výzkum, na rozdíl od kvantitativního výzkumu, nevyužívá žádných 

statistických metod a technik a provádí se pomocí delšího a intenzivnějšího kontaktu 

s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců (Hendl, 2005).
  
Tato metoda využívá 

například pozorování, studium textů a dokumentů a interview. Dále se tento výzkum 

zabývá například popisem procesů, vztahů, okolností a situací.  

„Kvantitativní přístup testuje formulované hypotézy, kvalitativně je formuluje, 

vytváří nové a vytváří teorii.“ Cílem této metody je odkrytí nových informací (URL7). 
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Metodu kvalitativní jsem využívala v celé mé práci. Zejména však v teoretické 

části, kde jsem pozorovala chod bazénu, vyptávala se techniků, jak funguje provoz 

bazénu, a studovala zákony. V projektové části jsem chodila do bazénů a vymýšlela 

jsem, kde bude nejlepší postavit plavčíky a jak zajistit další bezpečnost. 

 

3.2.2 Metoda komparativní (srovnávací) 

Synek (1999) uvádí, že při srovnávání zjišťujeme shodné či rozdílné stránky u 

dvou či více různých předmětů, jevů či úkazů. Na základě předem určených kritérií 

sledujeme a porovnáváme dané jevy. Abychom mohli něco důkladně porovnat a aby to 

mělo určitou výpovědní hodnotu, je nutná předešlá analýza a popis zkoumaného jevu i 

jeho částí. Tato metoda vychází z analýzy a je vlastně metodou nejjednodušší.  

Tato metoda byla využita v podstatě v celé mé práci, kdy jsem zjišťovala, jak by 

různé věci měly být udělány a zajištěny a srovnávala jsem to s Jedenáctkou VS, jestli to 

tak také má.  

 

3.2.3 Teoretická metoda analýzy a následné syntézy 

Metoda analýzy je metodou neinvazivní, která v sobě nezahrnuje výzkum dotazy 

ani pozorováním. Spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty, které analyzujeme 

s cílem pochopit jejich vnitřní strukturu, funkci, vlastnosti, cíle a vzájemné souvislosti 

mezi jeho částmi (Synek, Sedláčková, Svobodová, 1999). Pak jednotlivé poznatky 

syntetizujeme a tím vytvoříme výslednou práci. U této metody zkoumáme, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky, a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

Zdrojem mohou být texty, filmy, magnetofonové pásky (Hendl, 1999).  

Každá analýza se vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, že při ní 

provádíme průzkumové a objevující aktivity.
 

Na rozdíl od analýzy syntéza tyto 

jednotlivé části skládá do jednoho celku a popisuje hlavní organizační principy, jimiž se 

tento celek řídí v závislosti na jeho částech (Hendl, 2005). 

Tato metoda je velmi komplexní, a proto byla použita v celé mé bakalářské 

práci.  
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4 PROJEKT PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

PROVOZU V AREÁLU JEDENÁCTKA VS 

 

Abych mohla vytvořit Projekt pro zajištění bezpečnosti provozu v komplexu 

sportovišť Jedenáctka VS, musela jsem projít různé legislativní dokumenty. Z těch jsem 

pak vycházela při určování personálního zajištění, materiálního zajištění a při 

sestavování Plánu pro normální provoz a Plánu pro nebezpečí. Plán pro normální 

provoz i Plán pro nebezpečí jsou jiné pro každý objekt, protože každý objekt je určen 

k nějaké jiné činnosti, přesto se v nich objeví několik shodných prvků. 

 

4.1 Plavecký areál včetně wellness 

 

4.1.1 Personální zajištění plaveckého areálu 

V plaveckém bazénu na Jedenáctce VS bude bezpečnost zajišťována 

vyškoleným personálem podle počtu návštěvníků areálu, přičemž základ tvoří plavčíci. 

Každý plavčík bude muset absolvovat kurz Plavčíka a také školení o bezpečnosti práce. 

Toto školení je důležité, aby plavčíci věděli, jak se chovat v případě požáru, kde jsou 

únikové východy a další důležité věci.  

Plavčíci jsou záměrně očíslování. Toto číslování určuje, kdo má větší 

zodpovědnost. V případě rozdílné zkušenosti plavčíků je č. 1 ten zkušenější. Další 

číslování je na plavčících samotných či na zaměstnavateli (viz Plán pro normální provoz 

plaveckého areálu 4.1.4). 

Klíčové pro stanovení počtu plavčíků je časové rozložení návštěvnosti areálu. 

Z tohoto hlediska jsou charakteristická tři období: 

 Pracovní dny (Po-Pá) mimo prázdniny 

 Pracovní dny (Po-Pá) o prázdninách 

 Volné dny (So, Ne, svátky) 

K tomu přistupuje časový rozvrh, jak je uveden dále. Tento rozvrh je ovlivněn i 

tím, zda je do programu zařazena školní výuka nebo ne. 
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V areálu Jedenáctka VS nebude potřeba Mistra plavčího, protože všechny 

bazény mají hloubku do 2,5 m. V celém objektu je navíc nainstalovaný kamerový 

systém, který usnadní práci plavčíkům. 

 

4.1.1.1 Pracovní dny mimo prázdniny 

a) Počty plavčíků v pracovní dny mimo prázdniny (tabulka č. 1) 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Počty plavčíků v pracovní dny mimo prázdniny 

 

b) Komentář k časovému rozvrhu 

 6:30-8:00 

Ráno v 6:30 se otevírá plavecký areál a až do 8:00 jsou volné všechny plavecké 

dráhy v plaveckém bazénu. V našem případě bude stačit, když bude v plaveckém areálu 

sloužit jeden plavčík, protože počet osob bude do 60. Pro případ úrazu, který bude 

vyžadovat zásah více lidí, je na recepci recepční, která absolvovala kurz Záchranářské 

minimum. K hlídání plaveckého areálu využívá plavčík kamerový systém. 

 8:00-12:00 s výukou 

Od osmi hodin, kdy začíná výuka plavání základních škol, až do dvanácti hodin, 

může být v bazénu pouze jeden plavčík. A to z toho důvodu, že každý instruktor plavání 

má minimálně vzdělání na úrovni záchranářského minima. Dalším důvodem je to, že 

veřejnost nechodí plavat v hojném počtu, protože nemá k dispozici plavecký bazén, 

anebo má pouze jednu dráhu a víceúčelový bazén s brouzdalištěm. Plavčík v tu dobu 

využívá kamerového systému. Po skončení výuky plavání základních škol se bazén opět 

otevírá veřejnosti.  

 

 

Čas 6:30-8:00 8:00-12:00 12:00-21:00 

Výuka ZŠ _____ ANO NE _____ 

Plavčíci 1 1 2 2 
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 8:00-12:00 bez výuky 

Některé dny plavecká výuka základních škol odpadá. Je to buď z důvodu 

prázdnin základní školy, školy v přírodě, anebo kvůli jinému důvodu. Pokud se tak 

stane, musí být na bazénu přítomni dva plavčíci. Opět neočekávám, že by v bazénu bylo 

více než 150 lidí zároveň, jelikož jde o pracovní dny. Plavčíci jsou rozděleni tak, že 

jeden je venku v areálu a druhý je v ošetřovně a sleduje kamerový systém (podrobněji 

kapitola 4.1.4). 

 12:00-21:00 

Ve dvanáct hodin se bazén opět otevře pro veřejnost. Z toho důvodu by mělo být 

na bazénu více plavčíků. Návštěvnost se pohybuje do 150 osob, proto budou pro 

zajištění bezpečnosti stačit plavčíci dva.  

 

c) Směny plavčíků v pracovní dny mimo prázdniny  

 S výukou ZŠ (obrázek č. 4) 

 

Obrázek 4: Směny plavčíků v pracovní dny mimo prázdniny s výukou 

 

V pracovní den, kdy probíhá plavecká výuka ZŠ, přijde první plavčík tak, aby 

byl v 6:30 na bazéně připraven k výkonu práce. Doporučuji, aby každý plavčík přišel 15 

minut před začátkem směny. Plavčík č. 1 je v práci až do 14:00, kdy je vystřídám 

plavčíkem číslo tři, který bude na bazéně až do 21:00. Plavčík dva přijde ve dvanáct 

hodin a bude na bazéně také do 21:00, kdy se bazén zavírá.  
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 Bez výuky ZŠ (obrázek č. 5) 

 

Obrázek 5: Směny plavčíků v pracovní dny mimo prázdniny bez výuky 

 

Pokud plavecká výuka ZŠ neprobíhá, přijde P1 do práce tak, aby byl v 6:30 

připraven k výkonu práce. P1 bude v bazéně až do 14:00. V osm hodin k němu na 

směnu přijde druhý plavčík, P2, který odejde ve tři hodiny odpoledne. P1 bude 

vystřídán P3, který bude sloužit od 14:00-21:00. Nejkratší směnu bude mít P4, který 

bude pracovat od 15:00 do 21:00. 

 

4.1.1.2 Prázdniny a volné dny 

a) Počty plavčíků o prázdninách a volných dnech (tabulka č. 2) 

Čas 6:30-8:00 8:00-11:00 11:00-19:00 19:00-21:00 

Plavčíci 

Pracovní 

dny 
1 2 3 2 

Volné dny --- 2 3 2 

Tabulka 2: Počty plavčíků o prázdninách a volných dnech 

 

b) Komentář k časovému rozvrhu 

 6:30-8:00 

Pokud jsou pracovní dny, je komentář shodný s tím v bodě 4.1.1.1 b) část 6:30-8:00. 

V případě volných dnů je v bazéně od 6:30-8:00 zavřeno. 
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 8:00-21:00 

V pracovní dny o prázdninách chodí více lidí, než v pracovní dny mimo 

prázdniny, protože děti mají volno a rodiče se je nějak snaží zabavit. V osm hodin není 

návštěvnost tak vysoká jako v jedenáct hodin, proto budou stačit plavčíci dva, stejně 

jako ve volné dny. Od jedenácti hodin do devatenácti hodin bude potřeba, aby sloužili 

plavčíci tři. V devatenáct hodin bude moct jeden plavčík odejít, jelikož počet 

návštěvníků nebude příliš veliký.  

Ve volné dny se v areálu pohybuje hodně lidí. Maximální počet osob, který 

může být v bazénové části je 300, což je dáno počtem skříněk. Pokud bude v bazénové 

části 300 osob, ve wellness nebude nikdo. V tomto případě je potřeba, aby byli na 

bazénu přítomni tři plavčíci. Vzhledem k tomu, že nejvíce lidí chodí až kolem jedenácté 

hodiny dopolední, stejně jako v pracovní dny o prázdninách, není třeba, aby byli ve 

službě už od začátku tři plavčíci. Totéž platí i pro konec směny. Okolo sedmé hodiny 

večerní největší nápor návštěvníků „odpadne“, proto není třeba třech plavčíků.  

 

c) Směny plavčíků o prázdninách a volných dnech  

Předpokládám, že o prázdninách bude chodit více lidí, a to ze dvou důvodů. Prvním 

jsou tepla, která venku budou panovat, a druhým důvodem bude to, že rodiče budou 

potřebovat nějak zabavit své děti. Z toho důvodu jsou směny plavčíků následující. 

 

 Pracovní dny o prázdninách (obrázek č. 6) 

 

Obrázek 6: Pracovní dny o prázdninách 
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V pracovní dny bude od 6:30 do 8:00 přítomen pouze jeden plavčík, a to P1. P1 

odejde ve 14 hodin a bude nahrazen P4. P4 bude na bazéně až do 21:00. V osm hodin 

přijde P2, který bude sloužit až do 19 hodin. P3 přijde v 11 hodin a bude pracovat až do 

21:00, kdy s P4 zavřou bazén. Z P3 se po odchodu P1 stane P1, čili ten s větší 

zodpovědností. Od 11 hodin do 19 hodin budou na bazéně tři plavčíci z důvodu vyšší 

návštěvnosti bazénu. 

 

 Volné dny o prázdninách (obrázek č. 7) 

 

Obrázek 7: Volné dny o prázdninách 

 

Ve volné dny o prázdninách budou na směně pracovat od jedenácti hodin do 

devatenácti hodin tři plavčíky. P1 přijde v osm hodin s P2. P1 bude sloužit do 19:00, ale 

P2 pouze do 14:00. Ve dvě hodiny odpoledne bude P2 nahrazen P4. P3 bude pracovat 

od 11 hodin až do konce směny, tedy do 21:00, stejně jako P4. 

 

4.1.1.3 Ostatní personál 

a) Technický personál 

V kanceláři nebo pod celým areálem bude sídlit technický personál, který bude 

dohlížet na provoz atrakcí a na dodržování hygienických limit v bazénech i sauně. 

Technici jsou speciálně vyškoleni jak v bezpečnosti práce, tak i v technických věcech. 
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b) Recepční 

Recepční z Jedenáctky VS projdou školením Záchranářské minimum a v případě 

potřeby plavčíka mu mohou pomoct se zásahem. Samozřejmostí je školení 

z bezpečnosti práce. 

 

4.1.2 Materiální zajištění plaveckého areálu 

a) Místnost plavčíka 

Místnost plavčíka, jak je uvedeno v Odvětvové technické normě vodního 

hospodářství, musí být viditelně označena, a to buď nápisem Ošetřovna, První pomoc, 

nebo červeným křížem v bílém pruhu. Navrhuji místnost označit nápisem ošetřovna a 

pod něj umístit červený kříž. Vzhledem k tomu, že je ošetřovna umístěna v rohu, nápisy 

umístit na vstupní dveře ze strany plaveckého bazénu a i na sklo, kterým je vidět na 

víceúčelový bazén a brouzdaliště. Samozřejmě tak, aby nápis nebránil ve výhledu 

plavčíkovi. 

Povinná výbava, která musí být v místnosti plavčíka, je uvedena také 

v Odvětvové technické normě vodního hospodářství. Důležité je, aby byla ošetřovna 

vybavena lékárničkou, lehátkem, krčními límci různé velikosti a nosítky, samo 

rozpínacím křísícím vakem, nebo alespoň resuscitační maskou, telefonem, a tekoucí 

pitnou vodou. Telefon je určen pro případ volání IZS (integrovaného záchranného 

systému) či slouží pro komunikaci mezi recepcí a ošetřovnou. Dalším vybavením pro 

komunikaci bude vysílačka, která bude sloužit pro komunikaci mezi personálem. 

Vysílačku budou mít na recepci v budově B i C, ve wellness, každý instruktor 

v centru dětského plavání, uklízečky, technický personál, plavčíci i vedení Jedenáctky 

VS. 

Za velký nedostatek pokládám absenci umyvadla s tekoucí vodou, které není 

zahrnuto již do projektu. Proto budou muset být plavčíci odkázáni na vodu z „pítka“ 

anebo ze šaten zaměstnanců.  

AED (automatizovaný externí/zevní defibrilátor) patří sice mezi doporučenou 

výbavu, nikoli povinou, přesto by bylo vhodné, aby se v ošetřovně objevil.  
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V případě úrazu je nutné, aby plavčíci zapsali zranění do knihy úrazů. 

V protokolu o zranění by mělo být uvedeno jméno, věk a bydliště zraněného, co se stalo 

a kdy, jak byl úraz ošetřen a kým a zda byla zavolána RZS.  

 

b) Lékárnička 

V místnosti plavčíka musí být přístupná také lékárnička. Další lékárničku může 

mít plavčík u sebe, když chodí venku. Lékárnička by měla být přenosná a vybavená dle 

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (viz příloha tabulka č. 3). 

 

c) Záchranné pomůcky 

Záchranné pomůcky by měly být rozmístěny po bazénu tak, aby byly v případě 

potřeby připraveny k použití. Návštěvníci mají zákaz manipulování se záchrannými 

pomůckami, protože ty jsou určeny pouze v případě tonutí, či při poskytnutí dopomoci 

unavenému plavci. Rozmístění pomůcek je zobrazeno na obrázku č. 7 a bude 

následovné: 

 Páteřní deska – u vchodu do ošetřovny 

 Podkova – na kratší straně plaveckého bazénu 

 Záchranný kruh – na druhé kratší straně plaveckého bazénu 

 Záchranný pás – u vchodu do ošetřovny, na zábradlí brouzdaliště, u vstupu do 

plaveckého areálu a na dlouhé straně plaveckého bazénu naproti ošetřovně 

 Teleskopická tyč – místnost plavčíka 

 

d) Kamerový systém 

Celý komplex Jedenáctka VS je vybaven kamerovým systémem, který velmi 

usnadňuje práci plavčíkům. Na část plaveckého areálu dohlíží několik kamer, které jsou 

rozmístěny tak, aby snímaly bazény z různých úhlů. Proto plavčík, který je v ošetřovně 

sleduje kamery (viz 4.1.4 Plán pro normální provoz). 
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e) Informační tabule 

V areálu by měly být informační tabule, které návštěvníky dovedou do šaten, na 

WC nebo k únikovým východům. Dále budou návštěvníky informovat o nedovolených 

činnostech, jako je zákaz konzumace potravin na bazéně, pozor kluzká podlaha nebo 

jakou hloubku mají bazény. 

 K informačním deskám patří i provozní řád atrakcí, který je při vstupu na 

tobogán. Informuje lidi, od kolika let se tobogán smí používat, či jak se smí na tobogánu 

jezdit.  

Tobogán v Jedenáctce VS není vybaven semaforem, protože návštěvníci vidí 

dojezdovou dráhu tobogánu, a protože to legislativa nevyžaduje. Konec tobogánu navíc 

nekončí v bazénu, ale končí dojezdovou dráhou. Plavčíci, kteří jsou v ošetřovně, dohlíží 

na start tobogánu kamerou. Ukázkové pokyny pro použití tobogánu jsou v příloze 

(obrázek č. 21). 

 

f) Plavecké pomůcky 

Aby mohla fungovat plavecká škola, bude nutné bazén vybavit plaveckými 

pomůckami. Tyto pomůcky budou u plaveckého bazénu a budou moci být používány 

pouze plaveckou školou. Veřejnost si bude moci půjčit pomůcky v místnosti plavčíka.  

 Mezi plavecké pomůcky plavecké školy budou patřit plavecké desky, plavecké 

pásky, plavecké nudle, pullboye a pontony. Návštěvníci si budou moci půjčit navíc 

plavecký kruh či rukávky, ale nebudou jim k dispozici pontony. 

 

4.1.3 Návštěvní řád plaveckého areálu 

Návštěvní řád informuje návštěvníky, jak se mají v zařízení chovat, co není 

dovolené (např. plavání s ploutvemi, které plavčík může dovolit, pokud je v plavecké 

dráze málo lidí) a co je zakázané (např. koupat se ve spodním prádle). Měl by viset na 

recepci, aby byl všem návštěvníkům přístupný, a měl by být přehledný. Doporučuji 

velkou tabuli, která bude obsahovat jen to nejdůležitější. Podrobnější návštěvní řád bude 

k nahlédnutí u recepčních.  
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Každý návštěvník, který si koupí vstupenku do bazénu zaplacením stvrzuje, že je 

seznámen s návštěvním řádem a že se jím bude řídit.  

 V příloze (obrázek č. 22) je ukázka návštěvního řádu z dětského hřiště ve Zlíně. 

Obdobně bych si představovala vypracovaný návštěvní řád pro Jedenáctku VS. 

 

4.1.4 Plán pro normální provoz plaveckého areálu 

Vzhledem k tomu, že se vytíženost plaveckého areálu liší podle dnů, vypracuji Plán 

pro normální provoz pro běžný provoz, plán pro normální provoz během výuky 

základních škol a v případě změny (prázdniny) ho doplním o dodatky. Plán pro 

normální provoz je závazný pro všechny plavčíky.  

 

4.1.4.1 Běžný provoz 

a) Povinnosti plavčíka 

P1 (plavčík č. 1) má větší zodpovědnost za hladký průběh směny než P2 a P2 ho 

„poslouchá.“ Při změně plavčíků se stává P1 ten, který má více zkušeností nebo ten, 

který je určen zaměstnavatelem. 

a1) Povinnosti plavčíka při příchodu 

 Příchod na směnu 15 minut předem (P1) 

 Vyzvednout na recepci klíč a vysílačku (P1) 

 Otevřít skříň, kde je batoh s lékárničkou, batoh vytáhnout a rozepnout 

(P1) 

 Zkontrolovat, že není uzavřený nouzový východ (P1) 

 Aktivovat kamerový systém (P1) 

 Převléci se do pracovního oděvu (oranžové šortky, bílé triko 

s nápisem Lifeguard) (P1,P2,P3) 

 Vytáhnout z vody „delfína,
5
“ který čistí bazén a poté ho uklidit (P1) 

                                                 
5
 Bazénový vysavač Dolphin 3002 PRO X2  
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 Vzít s sebou pet lahev s vodou kvůli absenci umyvadla (omytí 

krve,…) (P1) 

 Zapsat se do knihy příchodů (P1,P2,P3) 

 

a2)  Povinnosti plavčíka během směny 

 Při příchodu návštěvníků zapnout atrakce 

 V případě ošetření zraněného zapsat úraz do knihy úrazů, pokud je 

zraněný nezletilý, je třeba podpisu dospělé osoby 

 Pokud něco chybí v lékárničce – doplnit či zavolat zaměstnavateli 

 V případě, že některý návštěvník odmítá dodržovat návštěvní řád, 

smí plavčík zavolat státní policii (tel. č. 155) 

 Pokud musí oba plavčíci z neodkladných důvodů mimo prostor 

místnosti plavčíků, musí mít u sebe P1 telefon 

 Udržovat pořádek v ošetřovně  

 Být čistě oblečený a na lidi příjemný 

 Nově příchozí plavčíci jsou zaučeni zkušenými plavčíky 

 V případě použití zvedáku pro imobilní klienty jej nabít 

 

a3) Povinnosti plavčíků na konci směny 

 15 min před koncem směny ukončit provoz 

 Vložit do bazénu „delfína
5
“ 

 Uklidit lékárničku a uklidit po sobě místnost plavčíka 

 Zamknout skříň v ošetřovně i v šatně a odevzdat vysílačku a klíče na 

recepci 
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b) Stanoviště plavčíků a střídání  

Pokud je na bazéně jeden plavčík, je v ošetřovně a sleduje kamerový systém, kterým 

vidí celý areál. Kdyby přestal fungovat kamerový systém, plavčík vyjde ven a sleduje 

celý areál z rohu od ošetřovny.  

V případě, že slouží dva plavčíci, jsou stanoviště i interval střídání následující. 

Interval střídání je 20 minut. Začíná se tak, že P1 je v místnosti plavčíků a sleduje 

kamery. Na kamerách vidí nástup i dojezd tobogánu, plavecký bazén a víceúčelový 

bazén. Na brouzdaliště se dívá přes sklo. P2 je venku u brouzdaliště. Sleduje 

brouzdaliště, víceúčelový bazén i nástup na tobogán (viz obrázek č. 8). V případě 

nedodržování návštěvního řádu upozorní návštěvníky na přestupek a vyzve je 

k nápravě. Vše dělá s úsměvem a tak, aby návštěvníci neměli pocit, že je omezuje.  

 

 

Obrázek 8: Rozmístění stanovišť dvou plavčíků 

Zdroj: Autor 
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Pokud jsou v plaveckém areálu plavčíci tři, je způsob střídání následující. P1 sleduje 

kamerový systém, takže vidí všechny bazény i nástup na tobogán. P2 je u brouzdaliště a 

sleduje víceúčelový bazén. P3 je na delší straně plaveckého bazénu. Po 20 minutách se 

stanoviště střídají. (viz obrázek č. 9) 

 

 

Obrázek 9: Rozmístění stanovišť tří plavčíků 

Zdroj: Autor 

 

c) Absence kamerového systému 

V případě, že by přestal fungovat kamerový systém a slouží dva plavčíci, budou oba 

venku. P1 bude u brouzdaliště, P2 u plaveckého bazénu a budou se střídat po patnácti 

minutách. Jakmile zjistí závadu na kamerovém systému, okamžitě o tom budou 

telefonicky informovat technický personál. P1 s sebou bude nosit telefon. 

Pokud budou na směně tři plavčíci a přestane fungovat kamerový systém, bude P1 

na rohu u ošetřovny, odkud bude sledovat brouzdaliště. P2 bude hlídat víceúčelový 

bazén a dojezd tobogánu od brouzdaliště (stejně jako v obrázku č. 10, stanoviště P2). P3 
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bude na delší straně plaveckého bazénu (stejně jako v obrázku č. 10, stanoviště P3). 

Jeho úkolem bude sledovat plavecký bazén.  

 

d) Přehled rizikových míst v plaveckém areálu 

Nejrizikovější místo, kde mohou vznikat úrazy, je dle mého názoru, prostor u 

turniketu při vchodu do bazénu. Lidé vědí, že ve sprše podlaha klouže, takže chodí 

opatrně, ale jakmile se blíží k bazénu, začnou spěchat a neuvědomí si, že je podlaha 

mokrá. Dalším nebezpečným místem je prostor od výjezdu tobogánu ke schodům. Opět 

tu návštěvníci spěchají a hrozí uklouznutí, což na dlážděné podlaze není nic 

neobvyklého. Třetím místem je prostor u brouzdaliště, kde hrozí pád dětí. Vzhledem 

k tomu, že ještě nemají koordinované pohyby, je třeba, aby na ně rodiče dávali velký 

pozor.  V plaveckém bazénu je proměnná hloubka, proto na jeho hlubší straně hrozí 

tonutí, na straně, kde je hloubka pouze 1,2m hrozí úrazy při skoky do vody 

z neodhadnutí hloubky. V divoké řece je proud, který by neplavce mohl překvapit, proto 

je nutné dbát zvýšené opatrnosti i tam. 

Ve wellness je rizikovým místem prostor u ochlazovacího bazénku, kde hrozí 

uklouznutí. 

Nebezpečná místa viz obrázek č. 10. 

 

Obrázek 10: Přehled rizikových míst 

Zdroj: Autor 
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e) Rozmístění záchranných pomůcek 

Záchranné pomůcky budou rozmístěny po stěnách tak, aby byly plavčíkům 

přístupné. Páteřní deska bude u vchodu do místnosti plavčíka, a to z toho důvodu, že 

k ní bude mít plavčík blízko, a protože úraz páteře hrozí v plaveckém bazénu víc než 

třeba ve víceúčelovém bazénu. Lidé do víceúčelového bazénu neskáčou, ale do 

plaveckého bazénu ty tendence mají. Záchranný kruh bych umístila na jednu kratší 

stranu plaveckého bazénu. Na druhou kratší stranu plaveckého bazénu bych umístila 

záchranou podkovu. Záchranný pás bude u brouzdaliště i u obou delších stran 

plaveckého bazénu, tedy u místnosti plavčíka. U vchodu do plaveckého bazénu bude na 

stěně viset další záchranný pás (viz obrázek č. 11). 

 

 

Obrázek 11: Rozmístění záchranných pomůcek 

Zdroj: Autor 
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4.1.4.2 Výuka ZŠ 

 

a) Přehled rizikových míst 

Jak bylo zmíněno při běžném provozu, žákům hrozí uklouznutí na podlaze. Dalším 

rizikovým místem v jejich případě může být startovní blok, který pro ně může být příliš 

vysoký a s ostrými hranami. Jelikož mají děti na konci výuky volno v divoké řece, měl 

by plavčík sledovat tento prostor velmi ostražitě, protože některé děti neumí ze začátku 

plavat a přeceňují své schopnosti. Plavčíkovi v době výuky plavání ZŠ pomáhají 

instruktoři tím, že si každý hlídá své děti. 

 

b) Rozmístění stanovišť plavčíků 

Plavčík je v místnosti pro plavčíky a sleduje kamerový systém. Pokud jsou 

návštěvníci v brouzdališti či víceúčelovém bazénu, sleduje nejen kamery, ale kouká se i 

přes sklo ven.  

 V případě, že by přestal fungovat kamerový systém, bude P1 venku u 

brouzdaliště. Samozřejmostí bude informování technického personálu a také to, že u 

sebe bude mít telefon. 

 

4.1.4.3 Doplňky na prázdniny  

O prázdninách bude otevírací doba plaveckého bazénu stejná jako během školního 

roku. V plaveckém bazénu bude vyhrazena jedna dráha pro kurz plavání, jinak nebude 

provoz nijak omezen.  

Povinnosti plavčíků zůstávají stejné. Směny plavčíků viz kapitola 4.1.1. 
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4.1.5 Plán pro nebezpečí plaveckého areálu 

V plánu je uveden pouze nástin řešení hlavních možných nebezpečí. Jedná se o 

nebezpečí ve vodě i mimo vodu. A vždy budou rozpracovány pro určitý počet plavčíků  

V obrázcích či v popisech není, co dělá P4, protože čtyři plavčíci zároveň nikdy 

neslouží. Plavčíci se dohodnou, kdo bude mít jaké číslo na začátku směny, nebo je to 

dáno zaměstnavatelem. 

Plán pro nebezpečí musí znát každý zaměstnanec Jedenáctky VS. Plavčíci by ho 

měli znát mnohem podrobněji než třeba uklízečky, přesto je nutné, aby v případě nouze 

nikdo nezmatkoval a každý věděl, co má dělat. Proto by bylo vhodné, aby se alespoň 

jednou za rok konalo cvičení, kde by si zaměstnanci oživili, jak se mají v konkrétních 

situacích chovat. Jak jsem již zmínila, Plán pro nebezpečí by měl být propojen s Plánem 

pro normální provoz.  

Charakteristika druhů provozu je následující: 

a) Běžný provoz  

Za běžný provoz považuji ten, kdy v bazénu nejsou základní školy, tedy 

víkendy, prázdniny a pracovní dny odpoledne. Za běžného provozu slouží dva plavčíci, 

popřípadě tři. Nejvyšší pravomoc má vždy P1, který bude určený zaměstnavatelem, a on 

bude rozhodovat o postupu při řešení všech nestandartních situací. 

 

b) Výuka základních škol 

Pokud na bazéně probíhá výuka základních škol, je na bazéně přítomen pouze 

jeden plavčík, který má na starosti bezpečnost návštěvníků. Bezpečnost žáků mají na 

starost jejich vyučující, přesto v případě evakuace bude mít hlavní slovo plavčík.  

. 
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4.1.5.1 Tonutí  

a) Běžný provoz 

V případě, že plavčík, který je „venku“ (P1), zaznamená v bazénu osobu, která jeví 

známky tonutí, upozorní hvizdem píšťalky druhého plavčíka (P2). 

P1 vytáhne osobu z vody a začne s její resuscitací. U osoby zůstává až do příjezdu 

RZS. P2 volá RZS a informuje recepci o příjezdu RZS. Pokud je třeba, P2 donese 

lékárničku. Recepční mají za úkol čekat na příjezd RZS a otevřít jim nejbližší vchod 

(únikový východ). Pokud je ve službě P3 dohlíží na bezpečnost návštěvníků 

v bazénech. 

 

b) Výuka základních škol 

Výuce základních škol je přítomno pět instruktorů. Pokud by se začal topit žák 

plavecké školy, instruktor (I1), jehož žák se topí, zavolá o pomoc a začne se záchranou 

tonoucího. Mezitím přiběhne P1 s lékárničkou, který byl zavolán jiným instruktorem 

(I2) a v případě potřeby převezme zásah. I2 zavolá RZS a informuje recepci. Poté 

převezme dozor nad veřejností. Další instruktor, (I3), převezme dozor nad skupinou I1. 

Pokud potřebuje   

 

4.1.5.2 Těžce raněná osoba 

a) Běžný provoz 

Pokud se v bazénu těžce zraní osoba, např. poranění páteře, stalo by se to v té části 

bazénu, kde není velká hloubka – víceúčelový bazén či ta část plaveckého bazénu, kde 

je hloubka nejnižší. Samozřejmě se může osoba zranit i mimo bazén. Jelikož bývají na 

bazéně plavčíci dva či tři, budou muset požádat o pomoc buď někoho se záchranářským 

minimem („saunař“, recepční, instruktor plavecké školy) či dobrovolníky z řad 

návštěvníků. Důležité je, aby zákrok řídil pouze jeden plavčík (P1) a ten úkoloval 

ostatní.  

V případě poranění páteře v bazénu budou plavčíci postupovat takto. P1 pískne a 

požádá návštěvníky o opuštění bazénu. P2 volá RZS, vypíná atrakce a informuje 

vysílačkou recepční. Jedna z recepčních čeká na příjezd RZS, druhá uklidňuje dav či 
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pomáhá se zásahem. P1 vleze do vody a přiblíží se ke zraněnému, pokud je třeba, otočí 

ho obličejem nad hladinu. P2 sundává ze stěny páteřní desku a jde pomoci P1. Pak už 

probíhá zásah standartním postupem a až do příjezdu RZS jsou plavčíci u zraněného.  

Jestliže se těžce zraní člověk mimo bazén, postup je v podstatě totožný. P1 se 

věnuje zraněnému a P2 volá RZS, informuje recepční a uklidňuje dav. V případě 

potřeby pomáhá kolegovi.  

 

b) Výuka základních škol 

Poraní-li si páteř žák základní školy, bude postup následovný. Instruktor, jehož dítě 

se zranilo (I1), zavolá o pomoc a pošle žáky z vody. P1 vypne atrakce a zahájí zásah. 

Instruktoři 1-4 budou asistovat. Instruktor č. 5 bude instruovat děti, aby vylezly z vody a 

sedly si okolo bazénu na lavici. Předá děti pedagogickému dozoru a jde informovat 

recepci o úraze. Při té příležitosti požádá o zavolání RZS. P1 bude řídit celou akci a 

bude úkolovat ostatní instruktory, aby věděli, jak mají postupovat. Zásah proběhne dle 

standartního postupu. 

Pokud by se zranil návštěvník, požádá P1 o pomoc instruktory. Úkoly budou 

totožné. 

 

4.1.5.3 Požár 

a) Běžný provoz 

Pokud vypukne požár v budově B, je třeba okamžitě informovat recepci a 

zaměstnance v budově C, jelikož na sebe navazují. P1 bude hlídat bazény a uklidňovat 

návštěvníky. V případě evakuace bude mít celou akci na starosti. P2 je ten, který 

informuje recepci. Recepční jsou oprávněny vyhlásit evakuaci, proto se jim musí požár 

hlásit. Pokud recepční spustí alarm, automaticky přivolá hasiče. Hasiči mohou být 

přivoláni i díky detektorům kouře, které jsou rozmístěny po budově.  

Jakmile P2 informuje recepci, vydává se s hasicím přístrojem požár hasit (pokud 

není nutná evakuace budovy). Po celé budově jsou také hydranty, takže může použít i 

hadici s vodou v závislosti na druhu důvodu požáru. Plavčíkovi č. 2 může pomoci i 

technický personál či P3, pokud slouží tři plavčíci zároveň.   
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b) Výuka základních škol 

V případě, že by vypukl požár na bazénu v době výuky plavecké školy, zavolal by 

sloužící plavčík hasiče a informoval by recepci. Recepce by měla za úkol informovat 

technický personál, který by se vydal požár hasit. Plavčík by vypnul atrakce a začal by 

na bazéně hasit požár buď hasicím přístrojem nebo vodou, v závislosti na místě vzniku 

požáru. V případě evakuace by nehasil, ale organizoval evakuaci (viz 4.1.5.4). 

 

4.1.5.4 Evakuace 

V případě evakuace má P1 zodpovědnost za to, že nikdo v plaveckém areálu 

nezůstane. Evakuace může být z více důvodu, jedním z nich může být rozšíření požáru 

či zamoření prostoru toxickými plyny. Pokud dojde k evakuaci, je recepce povinna 

informovat návštěvníky celého areálu rozhlasem s nahrávkou, která bude informovat o 

tom, že mají zachovat klid a poslouchat pokynů personálu. Pokud vypukne požár na 

bazénu, což je velmi málo pravděpodobné, informují recepci plavčíci, pokud by požár 

vypukl ve wellness či v centru dětského plavání, informují recepci zaměstnanci daného 

místa. Jelikož je nad bazénem gastronomický provoz, může vypuknout požár i tam. 

Vždy je nutné informovat recepci.  

Celá budova je rozdělena do několika evakuačních zón. Únikové východy jsou 

zobrazeny např. na obrázku č. 12 nebo na obrázku č. 13. 

 Jelikož na bazéně slouží plavčíci v různých počtech, je zde několik případů, přesto 

recepční a technický personál budou mít vždy stejný úkol.  

Jedna z recepčních půjde do šaten a odtud odvede návštěvníky hlavním vchodem. 

Tato recepční má na starost i dámskou šatnu, kterou celou projde a ujistí se, že v ní 

nikdo nezůstal. Jeden z technického personálu, vedoucí směny, má na starosti pánské 

šatny a záchody a také vyjdou hlavním východem. 

 

a) Běžný provoz - Slouží tři plavčíci 

Recepce informuje plavčíky o nutnosti evakuace či plavčíci informují recepci, vždy 

je postup stejný.  
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P1 bude odvádět návštěvníky plaveckého bazénu únikovým východem A, který 

vede před vchod budovy B a odtud na parkoviště. P2 bude odvádět návštěvníky 

z mělčiny plaveckého bazénu a z brouzdaliště východem B. Z víceúčelového bazénu a 

tobogánu bude návštěvníky odvádět P3 únikovým východem C. Východ B vede na 

parkoviště a východ C vede přes chodbu za budovu B (viz obrázek č. 12). 

Plavčík odchází vždy poslední svým východem a kontroluje, že je bazén prázdný. 

Wellness má vlastní únikový východ, kde evakuaci bude řídit „saunař.“ Ten odchází 

z prostoru saun jako poslední a kontroluje, že ve wellness nikdo nezůstal. K opuštění 

budovy využívají únikový východ D. 

 

 

Obrázek 12: Evakuační zóny - slouží tři plavčíci 

Zdroj: Autor 
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b) Běžný provoz - Slouží dva plavčíci 

Slouží-li dva plavčíci, opět budou mít na starost pouze bazénovou část. P1 vypne 

atrakce a pak bude odvádět návštěvníky z plaveckého bazénu a z brouzdaliště 

východem B. P2 bude odvádět návštěvníky z víceúčelového bazénu a tobogánu a to 

východem C (viz obrázek č. 13). Ve wellness opět využijí únikového východu D. 

 

 

Obrázek 13: Evakuační zóny - slouží dva plavčíci 

Zdroj: Autor 

 

c) Výuka základních škol – slouží jeden plavčík 

Pokud slouží jeden plavčík, je to z důvodu výuky plavecké školy či hned po otevření 

Jedenáctky VS. Jestliže by byla nutná evakuace hned ráno, bývá v plaveckém areálu tak 

málo lidí, že P1 využije únikový východ B a tím vyjdou všichni návštěvníci. 

Jestliže by bylo nutné evakuovat návštěvníky během výuky škol, P1 má na starost 

sice celý plavecký areál, přesto mu s evakuací pomůžou učitelé plavecké školy. Každý 

učitel si svolá svoji skupinku a opustí plavecký areál nejbližším únikovým východem. 

P1 odejde s veřejností východem B. Samozřejmostí je, že plavčík odchází jako poslední.  



56 

 

4.1.5.5 Náhlé zhoršení čistoty vody 

V případě zhoršení kvality vody bude postup stejný, ať se jedná o běžný provoz 

nebo o výuku plavecké školy.  

Voda může být znečištěna jak lidským faktorem – výkaly, tak i díky technice. Může 

se stát, že ve vodě v bazénech bude takové množství chlóru, že nebude možné bazén 

užívat nebo naopak bude bazén špinavý, protože nefunguje čištění. Do vody se mohou 

dostat i toxické látky.  

V každém případě je třeba, aby plavčík, který toto zhoršení zaregistruje, informoval 

návštěvníky a požádal je o opuštění vody i atrakcí. Poté je třeba informovat technický 

personál. Ten v případě potřeby může bazén vypustit (výkaly v brouzdališti). Pokud 

bude v bazéně plavecká škola, mají děti na starost instruktoři z plavecké školy, kteří děti 

předají u sprch pedagogickému dozoru ze základní školy. 

Podle rozsahu znečištění se uzavře buď pouze znečištěný bazén či celý plavecký 

areál a návštěvníci budou odesláni do sprch. Pokud by hrozily alergické reakce, je nutné 

zavolat RZS a pak hygienickou stanici.  

Důležité je také informovat pracovníky recepce, aby nevpouštěli do bazénu nové 

návštěvníky.  

 

4.1.5.6 Výtržnosti ohrožující život 

a) Běžný provoz 

V případě výtržností návštěvníků se plavčík, který s výtržníky jedná, snaží uklidnit 

situaci. Pokud se mu to nedaří, je oprávněn zavolat městskou policii či Policii ČR. 

Pokud by se mu to nedařilo a byl by nějak ohrožen na životě on nebo někdo jiný 

z návštěvníků, zavolá na policii druhý plavčík.  

 

b) Výuka základních škol 

Jelikož je na bazéně pouze jeden plavčík, je situace obtížnější. Výhodou je, že jsou 

na bazéně další zaměstnanci Jedenáctky VS či pedagogové ze ZŠ, kteří mohou 

v případě nouze policii zavolat, nebo mohou požádat recepci o zavolání pomoci. 
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4.1.5.7 Poškození zařízení ohrožující zdraví či život 

a) Běžný provoz 

Poškozené zařízení, ať už tobogán či například chrlič, je nutné vypnout. V případě 

tobogánu je třeba požádat návštěvníky o nepoužívání tohoto zařízení a vyvěsit u schodů 

nahoru ceduli o nefunkčnosti tobogánu. To vše udělá plavčík, který si závady všiml, či 

na ni byl upozorněn. Plavčík, který je v ošetřovně zavolá technikům, aby o závadě 

věděli. Ti ji buď opraví za provozu, nebo bude opravena až po uzavření bazénu. Dokud 

je cokoli porouchané, je zakázané dotyčné zařízení používat. Plavčík, který informoval 

techniky, pak vysílačkou informuje recepci, aby recepční mohly tuto závadu hlásit 

návštěvníkům. 

 

b) Výuka základních škol 

Každá základní škola má na konci výuky 10 minut volna ve víceúčelovém bazénu a 

na tobogánu. Pokud by bylo některé z dotčených zařízení poškozeno, žáci by toto 

zařízení nesměli používat. Plavčík by jim atrakce vůbec nezapnul a informoval by o 

problému vedoucího kurzu, který by musel vymyslet náhradní program. 

 

4.1.6 Personální zajištění wellness 

Ve wellness bude neustále přítomen zaměstnanec Jedenáctky VS, který bude 

vyškolený tak, aby byl schopný podat první pomoc. Dále, jelikož bude pracovat u saun, 

musí být vyškolen i na provoz saunových zařízení. Dalším školením, kterým bude 

muset projít pracovník saun, bude Záchranářské minimum. Je to z toho důvodu, že 

pracuje v místě, kde jsou bazény, a v případě potřeby může pomoci plavčíkům se 

zásahem. Samozřejmostí je školení o bezpečnosti práce, kde se navíc dozví informace o 

tom, kde jsou požární hadice, kde jsou únikové východy a další důležité informace. 

Bonusovým školením bude kurz Saunové ceremoniály, kterými zaměstnanec zpestří 

návštěvu sauny návštěvníkům. 

Zaměstnanci wellness budou pracovat celý den, od 10:00-21:00 a budou se 

střídat podle krátkého a dlouhého týdne. Krátký týden znamená, že zaměstnanec bude 

v práci ve středu a ve čtvrtek, naopak dlouhý týden bude znamenat pro zaměstnance, že 

bude pracovat zbylé dny, tedy v pondělí, v úterý, v pátek, v sobotu a v neděli. 
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O zajištění chodu saun se stará technický personál, který hlídá teplotu v saunách 

a dodržování hygienických i legislativních nařízení.  

 

4.1.7 Materiální zajištění wellness 

Nezbytným vybavením „saunaře“ je lékárnička, která bude umístěna u recepce, 

aby v případě potřeby mohl pracovník sauny ošetřit drobná zranění. Dalším důležitým 

vybavením bude mobilní telefon a vysílačka. Jak bylo řečeno v kapitole 4.1.2, vysílačka 

bude pro interní komunikaci, telefon pro komunikaci s IZS. Pro případ požáru bude u 

recepce umístěn i hasicí přístroj. 

U saun a u parní lázně se budou nacházet informační tabule, které mají 

návštěvníky informovat o teplotě sauny či parní lázně, o doporučené délce pobytu, o 

účincích saunování na člověka, o indikacích či kontraindikacích a o pravidlech chování, 

která je nutné dodržovat. V sauně to bude zákaz vstup v plavkách a v obuvi. Sedět 

budou muset návštěvníci na prostěradlech. Do parní lázně mohou vstoupit návštěvníci v 

plavkách. 

Pro pohodlí návštěvníků budou v odpočívací zóně lehátka a stolečky a u sprch se 

budou nacházet věšáky na ručníky a plavky. 

 

4.1.8 Návštěvní řád wellness 

Návštěvní řád wellness vychází z provozního řádu a budou v něm obsaženy 

důležité informace pro návštěvníky. Mezi nejdůležitější informace bude patřit to, kdy 

návštěvník nemůže do saun (např. přenosná kožní infekce) a kdy by neměl (horečka), 

jak se mají návštěvníci chovat (chodit pomalu, mluvit potichu), na co dávat pozor 

(kluzká podlaha) a co je zakázané (vstup v plavkách do sauny). Dále bude návštěvníky 

informovat o tom, že mají poslouchat pokyny personálu a že v případě neuposlechnutí 

pokynů může být zavolána městská policie či policie ČR. 
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4.1.9 Plán pro normální provoz wellness 

Plán pro normální provoz ve wellness bude obsahovat informace o tom, co má 

dělat personál po příchodu, během směny a na konci směny. Všechny informace budou 

platné v případě běžného provozu. V případě požáru či jiných bezpečí ohrožujících 

situacích bude zaměstnanec wellness postupovat podle Plánu pro nebezpečí. 

 

a) Povinnosti personálu při příchodu 

Zaměstnanec wellness je povinen přijít do práce 15 minut před začátkem směny 

a převléct se do čistého oblečení s logem Jedenáctky VS. Po příchodu zkontroluje, zda 

není nic poničené a zda jsou sauny a parní lázeň zapnuté a vyhřáté na dostatečnou 

teplotu. Dále zapne počítač a je připraven na příchod návštěvníků. 

 

b) Povinnosti personálu během směny 

Během směny je zaměstnanec k dispozici návštěvníkům a zodpovídá jejich 

dotazy, půjčuje prostěradla a prodává delší vstupy či občerstvení. Pokud má chvíli 

volno, setře vodu z podlahy a projde sauny, kde zkontroluje, zda jsou všichni bez plavek 

a dodržují pravidla používání saun. Projde také odpočívací zónu a zkontroluje, zda jsou 

všichni v pořádku a není nikomu špatně.  

Jelikož Jedenáctka VS nabízí saunové ceremoniály, je zaměstnanec povinen 

v danou hodinu provést ceremoniál. Pokud v sauně nikdo nebude, samozřejmě nemusí. 

V případě zranění nějakého návštěvníka jeho zranění ošetří. Po ošetření se 

zraněným vyplní formulář o zranění, který bude stejný jako formulář, který používají 

plavčíci.  

 

c) Povinnosti personálu na konci směny 

Patnáct minut před koncem otevírací doby vyzve návštěvníky k opuštění 

wellness, vypne počítač a po odchodu posledního návštěvníka může odejít. Úklid 

wellness má na starosti úklidová firma a o provoz saun se stará technický personál. 
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4.1.10 Plán pro nebezpečí wellness 

Stejně jako u plaveckého areálu i wellness má svůj plán pro nebezpečí, který 

určuje, jakým způsobem se mají zaměstnanci chovat v případě nenadálé události. Zde je 

uveden postup řešení konkrétních situací. 

 

4.1.10.1 Těžce raněná osoba 

Ve wellness je riziko zranění stejné jako na bazénu, protože jsou i zde mokré 

podlahy, a navíc by se někomu mohlo udělat nevolno po opuštění sauny. 

V případě většího zranění zavolá „saunař“ vysílačkou o pomoc plavčíka. Tomu 

řekne, o jaké zranění jde.  Pokud se jedná například o poranění hlavy, plavčík cestou do 

wellness volá RZS. Vzhledem k tomu, že přes vysílačku slyší všichni, je recepce 

informovaná o zranění a očekává příjezd RZS.  

Plavčík se stará o zraněného, „saunař“ uklidňuje ostatní klienty a otevírá únikový 

východ, kterým  RZS přijde.  

 

4.1.10.2 Požár 

Vznik požáru ve wellness ohlásí „saunař“ vysílačkou recepci a začne požár hasit. 

Recepce zavolá hasiče a také zaměstnance technického oddělení. Ten přijde „saunaři“ 

na pomoc. V případě, že bude nutná evakuace, „saunař“ nehasí, ale organizuje 

návštěvníky.  

 

4.1.10.3 Evakuace 

V případě evakuace je buď „saunař“ vyzván vysílačkou z recepce opustit prostor, 

nebo sám nařídí evakuaci objektu. Wellness má vlastí únikový východ, kterým odejdou 

všichni návštěvníci. O prostor šaten se stará opět recepční a technický personál a 

plavecký areál mají na starosti plavčíci. Zaměstnanec wellness opouští prostor jako 

poslední až poté, co zkontroluje, že v prostoru nikdo nezůstal. V případě požáru na 

chodbě, kudy by měli návštěvníci wellness opustit, využijí únikového východu B 

v plaveckém areálu (viz obrázek č. 12, 13). 
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4.1.10.4 Výtržnosti ohrožující život 

Pokud by se ve wellness objevil někdo, kdo by ohrožoval na životech buď 

návštěvníky, nebo zaměstnance, přivolá „saunař“ na pomoc techniky. Využije k tomu 

vysílačku. V případě více plavčíků na bazéně (3), může přijít vypomoct i jeden 

z plavčíků. Ten, který je u 25m bazénu. V tom případě se na bazénu bude sloužit, jako 

kdyby byly plavčíci dva. Plavčík s sebou má i mobilní telefon a může zavolat Policii 

ČR. 

 

4.1.10.5 Poškození zařízení ohrožující zdraví či život 

Pokud by se rozbila nějaká důležitá věc ve wellness, např. čidla tepla v saunách, je 

„saunař“ povinen vyzvat návštěvníky k opuštění sauny a informovat o poruše technický 

personál. Sauny by měly být nepřístupné návštěvníkům, aby byla zajištěna jejich 

bezpečnost. 
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4.2 Centrum dětského plavání 

 

4.2.1 Personální zajištění 

Jelikož v těchto bazénech probíhají buď lekce dětského plavání, nebo skupinové 

lekce pro dospělé, není zde nutná přítomnost plavčíka. Každý instruktor, který lekci 

vede, má za sebou kurz první pomoci, který je obsahem kvalifikace záchranářské 

minimum. Nezbytné je také školení o bezpečnosti práce. Jelikož je práce s dětmi, které 

neumí plavat, náročná, budou u výuky mateřských škol přítomni dva instruktoři. Při 

výuce plaveckých kurzů bude stačit jeden instruktor. Na odpoledních kurzech bude 

méně dětí, než u výuky MŠ. Odpolední kurzy budou navštěvovány maximálně šesti 

dětmi. Při výuce plavání MŠ bude v bazénu 10-12 dětí. 

Pokud si nějaký bazén pronajme veřejnost, nemusí tam být plavčík, protože 

bazény mají maximální hloubku pouze 1,2 metru (tuto hloubku mají i některé zahradní 

bazény). Návštěvníci jsou pouze poučeni, jak se mají chovat a co mají dělat v případě 

nějaké nenadálé situace. Většinou, když si někdo pronajme bazén, je přítomný i 

gastronomický personál, který je vyškolený na bezpečnost práce a absolvoval kurz 

Záchranářské minimum. 

Při večerních lekcích aquasportů jako je aquaaerobic či aquagymstick není nutná 

přítomnost plavčíka, protože lekci vede zkušený instruktor, který prošel školením nejen 

na svůj sport, ale také má ZM a školení z bezpečnosti práce. 

 

4.2.2 Materiální zajištění 

V každé místnosti s bazénem jsou plavecké pomůcky a hračky. Mezi pomůcky 

řadíme plavecké desky, plavecké nudle, pontony, nafukovací kruhy a pásky. Mezi 

hračkami najdeme míčky, vodní mlýny, potápějící se hračky a lepící zvířátka.  

Každý bazén má vlastní sociální zařízení a umyvadlo s pitnou vodou. Pro malé 

děti, které už nenosí plenu, ale neumí chodit na velký záchod, je k dispozici nočník. 

Další místností, kterou má každý z dětských bazénů, je místnost na pomůcky. V té bude 

většina pomůcek umístěna.  
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V centru dětského plavání nebudou třeba žádné speciální záchranářské 

pomůcky, protože je instruktor s dětmi ve vodě a protože instruktor vždy dosáhne na 

dno. Navíc jsou bazény tak malé, že kdyby se někdo začal topit a instruktor nebyl ve 

vodě, po skoku do vody a už na dítě dosáhne. Jedinou věcí, která je nezbytná na každém 

bazénu, je lékárnička s nejnezbytnějším vybavením. Patří tam vybavení dle  Odvětvové 

technické normy (viz příloha, tabulka č. 3). 

Vysílačku či mobilní telefon bude mít každý instruktor na lavičce pro případ 

nějakého úrazu, kdyby museli volat plavčíka s vybavenější lékárničkou či RZS.  

Hasicí přístroje jsou na chodbě před bazény.  

 

4.2.3 Návštěvní řád 

Návštěvní řád v centru dětského plavání bude vypracován samostatně od 

návštěvního řádu plaveckého areálu, přesto se tam budou některé věci opakovat.  

V návštěvním řádu bude uvedeno, jak se mají návštěvníci chovat. Vzhledem 

k tomu, že v této části budovy budou probíhat převážně lekce dětského plavání, bude 

nezbytné, aby v návštěvním řádu bylo uvedeno, jak se mají chovat rodiče v průběhu 

lekcí, kdy mají děti na kurz vodit a kdy si je mají vyzvedávat.  

Jelikož je v budově C dětský koutek, bude v návštěvním řádu uvedeno i to, jak 

se mají chovat dětští návštěvníci tam. Za dítě v dětském koutku zodpovídá jeho 

rodič/doprovod.  

 

4.2.4 Plán pro normální provoz 

4.2.4.1 Výuka MŠ 

a) Povinnosti instruktora při příchodu 

Každý instruktor by měl přijít na bazén dříve než jeho třída, aby byl na hodinu řádně 

připraven a měl by si nachystat pomůcky, které bude v průběhu lekce potřebovat. Před 

výukou by se měl instruktor převléct do plavek nebo do neoprenu, aby mohl vést lekci 

z vody a být dětem nablízku. 
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b) Povinnosti instruktora během výuky MŠ i komerčních kurzů 

Během výuky by se měli instruktoři věnovat pouze dětem a nikam neodbíhat. Pokud 

potřebuje nějaké dítě smrkat nebo na záchod, jde s ním pedagogický dozor (MŠ), který 

bude neustále přítomen na bazénu. V případě kurzu jde dítě samo a instruktor ho sleduje 

(kapesníky budou vždy na lavičce u vchodu).  

V případě nějakého úrazu ošetří dítě jeden z instruktorů. Pokud by šlo o vážnější 

úraz, zavolá si vysílačkou plavčíka nebo telefonem RZS. Po ošetření vyplní formulář o 

ošetření a nechá si ho podepsat učitelem z MŠ či rodičem po předání dítěte. 

Pokud by nějaké dítě znečistilo bazén (moč, výkaly, zvratky), je třeba zavolat 

technickému personálu, aby vypustily bazén, a pro ten den skončit s výukou 
(viz kapitola 4.2.5 Plán pro nebezpečí).  

c) Povinnosti instruktora na konci výuky 

Po ukončení výuky je instruktor povinen po sobě uklidit použité pomůcky a dát je 

tak, aby vyschly a nezačaly plesnivět. 

 

4.2.4.2 Lekce pro dospělé 

a) Povinnosti instruktora při příchodu 

Každý lektor, který povede hodinu, je povinen přijít před lekcí a připravit se na ni.  

 

b) Povinnosti instruktora během lekce 

Během lekce je instruktor přítomen na bazénu, ale nemusí do vody. Je na něm, jak 

bude lekci řídit. 

V případě nějakého úrazu instruktor ošetří zranění a vyplní formulář o zranění, který 

se nechá zraněným podepsat. Pokud by se jednalo o vážnější úraz, zavolá RZS či 

plavčíka.  

 

c) Povinnosti instruktora na konci lekce 

Na konci lekce je instruktor povinen si po sobě uklidit použité náčiní.  
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4.2.5 Plán pro nebezpečí 

Zde uvádím možná nebezpečí, s kterými by se mohli instruktoři během výuky 

v centru dětského plavání setkat a jejich řešení.  

 

4.2.5.1 Tonutí  

V centru dětského plavání je vždy instruktor ve vodě s dětmi, přesto se může stát, že 

se mu začne svěřenec topit. V tom případě dítě okamžitě vytáhne a začne s resuscitací. 

Druhý instruktor zavolá RZS.  

V případě, že bude v bazéně pouze jeden instruktor, vytáhne dítě z vody, uvědomí 

vysílačkou recepci a zahájí resuscitaci. Recepční zavolají RZS a plavčíka, který i 

s lékárničkou přijde do bazénu. 

 

4.2.5.2 Těžce raněná osoba 

Jelikož jsou děti malé a většinou neumí plavat, nepředpokládám, že by se některé 

dítě těžce zranilo ve vodě. V bazénech většinou nedosáhnou na dno ani při skoku do 

vody, přesto by se některé dítě mohlo zranit mimo bazén. V tom případě opět uvědomí 

instruktor recepci, která zavolá RZS. Přes vysílačku to uslyší i plavčík, který v případě 

potřeby může přijít.  

 

4.2.5.3 Požár 

Pokud by vznikl v budově C požár, instruktor tuto informaci nahlásí přes vysílačku 

či ji přes vysílačku uslyší (v případě většího požáru a nutnosti evakuace). Jestliže bude 

požár malý, který půjde uhasit technickým personálem, bude se instruktor dál věnovat 

výuce a o požáru ani vědět nebude.  
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4.2.5.4 Evakuace 

Budova C je stejně jako budova A a B rozdělena na více evakuačních zón/oblastí 

(viz obrázek č. 14). Jestliže bude nutné provést evakuaci, každý instruktor se to dozví 

z vysílačky a také z budovního rozhlasu. V tomto případě má každý instruktor na starost 

svoji skupinu ze svého bazénu. Tu odvede nejbližším únikovým východem. Instruktoři 

opouští bazény jako poslední. Celou dobu budou působit uvolněně a klidně.  

Zaměstnanci z gastronomického provozu vyjdou východem, který mají nejblíže. 

Před odchodem mají za úkol zkontrolovat pánské i dámské šatny. 

 

 

Obrázek 14: Evakuační zóny v budově C 

Zdroj: Autor 

 

4.2.5.5 Náhlé zhoršení čistoty vody 

Malé děti mohou někdy znečistit bazén svými výkaly či močí. V tomto případě je 

instruktor povinen přerušit výuku a oznámit tuto skutečnost vysílačkou technickému 

personálu a uklízečkám. Technický personál vypustí daný znečištěný bazén a uklízecí 
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firma poté bazén vydezinfikuje. Dokud nebude bazén vyčištěn a znovu napuštěn, výuka 

nemůže probíhat. Proto je nutné, aby recepční zrušily výuku pro ten daný den.  

Instruktor pošle děti s vyučující z MŠ do sprch, kde pedagog dohlédne na řádné 

osprchování dětí.   
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4.3 Sportovní hala 

 

4.3.1 Personální zajištění 

Na recepci sportovní haly bude recepční, který bude vyškolený v oblasti první 

pomoci, a také bude mít za sebou školení o bezpečnosti práce. V případě evakuace 

návštěvníků bude on tím, který bude vše řídit. Dále recepční dohlíží na dodržování 

hygienických požadavků. 

Dalšími zaměstnanci budou pracovníci technického zázemí, kteří zasáhnou 

v případě nějakého poškození materiálu či vybavení a zaměstnanci úklidové firmy. 

Směny budou stejné jako u zaměstnanců wellness, tedy práce na směny krátkého 

a dlouhého týdne. 

 

4.3.2 Materiální zajištění 

Na recepci bude mít zaměstnanec haly počítač, vysílačku i telefon. Telefon i 

vysílačka budou mít stejnou funkci jako v případě plaveckého areálu. Samozřejmostí 

bude lékárnička, která bude vybavená stejně jako v bazénové části.  Pro případ požáru 

budou po budově rozmístěny hasicí přístroje a hydrant s hadicí.  

Vybavení, které je důležité pro sportovní aktivity, si budou moci návštěvníci 

půjčit za určitou zálohu u recepčních.  Mezi toto vybavení patří rakety (tenis, 

badminton), míče (futsal, volejbal, basketbal), branky (futsal, florbal) či sítě (tenis, 

badminton, volejbal, nohejbal). 

 

4.3.3 Návštěvní řád  

Každý návštěvník sportovní haly se musí řídit návštěvním i provozním řádem, 

aby nedošlo ke zbytečným úrazům a nedorozuměním. Pokud bude v hale probíhat 

trénink nějakého družstva, za tým má zodpovědnost trenér. Bez trenéra nemohou jeho 

svěřenci vejít do areálu. Trenér je ten, který bude znát návštěvní řád tak, aby s ním 

seznámil i své svěřence a bude dohlížet na jeho dodržování. 
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4.3.4 Plán pro normální provoz 

a) Povinnosti personálu při příchodu 

Zaměstnanec recepce v budově A přijde 15 minut před začátkem směny a 

převleče se do pracovního oděvu, kterým je triko s logem Jedenáctka VS a kalhoty.  

Před směnou zkontroluje, že je vše na svém místě a nepoškozené. V případě, že 

je něco poškozené, nahlásí to technikům. 

Zapne si počítač a připraví se na příchod návštěvníků.  

 

b) Povinnosti personálu během směny 

Během směny plní recepční úkoly, které má dané zaměstnavatel. V případě, že 

se nějaký návštěvník zraní, zaměstnanec Jedenáctky VS  ho ošetří, pokud by se jednalo 

o vážnější zranění, zavolá RZS. Pokud se v hale Jedenáctky VS koná nějaké utkání či 

turnaj, pořadatel utkání či turnaje si zajišťuje zdravotníka sám. 

 

c) Povinnosti personálu na konci směny 

Na konci směny zaměstnanec zkontroluje stav vybavení, přepočítá peníze a 

vypne počítač. Budovu nezamyká, to mají na starost technici a přes noc v hale pracuje 

úklidová firma. 

 

4.3.5 Plán pro nebezpečí 

I ve sportovní hale hrozí, že se setkáme s nestandardními situacemi, proto by 

zaměstnanci haly měli vědět, jak se v které situaci zachovat. Zde uvádím řešení určitých 

situací. 

 

4.3.5.1 Těžce raněná osoba 

V případě zraněné osoby, která přišla s trenérem, je trenér povinen tuto skutečnost 

ohlásit na recepci, kde se zaměstnanec dozví, zda má volat RZS či nikoli, jelikož ji 

zavolal trenér. Trenér za sebe může poslat i svěřence. Recepční přijde s lékárničkou za 
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trenérem. Trenér podává první pomoc, mezitím recepční otevře nejbližší vchod pro 

lékaře. S trenérem po odjezdu RZS sepíše formulář o zranění. 

Při utkáních je povinností pořadatelů sehnat si vlastního zdravotníka. Tento 

zdravotník přebere zodpovědnost za veškerá zranění, která vzniknout hráčům i 

návštěvníkům během utkání. 

Pokud mají halu pronajatou skupiny osob, které nepatří do nějakého týmu a stane se 

úraz, je někdo povinen tuto skutečnost ohlásit recepčnímu. Recepční se postará o 

zraněného.  

 

4.3.5.2 Požár 

Pokud by ve sportovní hale vypukl požár, recepční zavolá hasiče a přes vysílačku 

tuto skutečnost ohlásí technickému personálu. Technický personál se vydá požár hasit 

nejbližším hasicím přístrojem. Jsou-li v hale návštěvníci, informuje i je, pokud tento 

požár sami návštěvníci nenahlásili recepci. Jestliže bude nutné návštěvníky evakuovat, 

má hlavní slovo recepční, který celou akci „řídí“ (víz 4.3.5.3 Evakuace). 

Budova A je od budov B a C funkčně oddělena, takže nehrozí, že by se požár 

rozšířil až do plaveckého areálu, přesto může recepční vysílačkou uvědomit i recepční 

z budovy B. 

 

4.3.5.3 Evakuace 

Jestliže dojde požár až do stavu, kdy bude nutné návštěvníky evakuovat, zapne 

recepční nahrávku, která bude znít v budově A. Tato nahrávka bude návštěvníky 

informovat, že probíhá evakuace a že mají poslouchat zaměstnance. Evakuace nemusí 

být vyhlášena jen kvůli požáru. 

Recepční vyvede návštěvníky nejbližším únikovým východem, který nebude 

zasažený požárem či kouřem (viz obrázek č. 15). O šatny a záchody se postará 

technický personál. Z technického personálu to bude vedoucí směny, který vše projde a 

opustí halu jako poslední.  
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Obrázek 15: Evakuační zóny budova A 

Zdroj: URL2 + Autor 

 

4.3.5.4 Výtržnosti ohrožující život 

Někteří návštěvníci mají problém s chováním a mohlo by se stát, že se nebudou 

chovat podle návštěvního řádu. V tom případě má recepční plné právo ho z areálu 

vykázat nebo na něj zavolat Policii ČR, pokud bude odporovat.  

Pokud by se spor „vyhrotil“ až tak, že by někdo ohrožoval zdraví či život 

návštěvníků, volá recepční policii okamžitě.  

 

4.3.5.5 Poškození zařízení ohrožující zdraví či život 

V případě, že recepční zaznamená poškození vybavení, nahlásí tuto skutečnost 

technickému personálu, který se postará o nápravu. Pokud by toto poškození ohrožovalo 

zdraví návštěvníků, zkusí ho recepční odnést z dosahu lidí. Jestliže to nebude možné, 

ohraničí toto zařízení páskou, která budu vstup k poškozenému zařízení zakazovat. 
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5 DISKUSE 

Když jsem začala sepisovat všechny důležité informace o tom, jak zajistit bezpečnost 

provozu v bazénech a aquaparcích, narazila jsem na několik odlišností z reálného 

provozu od předpisů. Nejsou to nějak velké prohřešky, přesto jsem na některé 

nesrovnalosti narazila. 

Při tvoření ideálního Plánu pro normální provoz v plaveckém areálu jsem narazila 

na problém, kterým bylo chybějící umyvadlo v místnosti plavčíka. To je dle legislativy 

špatně. Není to chybou provozovatelů, ale chyba architektova. 

Problém, který je pro mě jako pro plavčíka zásadní, je špatně udělaná podlaha. 

V bazénu by měla být navržená tak, aby voda odtékala z dlažby do odtokových kanálků. 

V budově B, v části u tobogánu a víceúčelového bazénu se bohužel tvoří kaluže. Pro 

plavčíky je to nepříjemnost, která může způsobit více zranění z uklouznutí, než by se 

stávala na dobře udělané podlaze.  

Odlišností mezi skutečností a mojí prací jsou upravené směny plavčíků. Směny 

v reálném provozu nejsou udělané v rozporu s legislativou, jsou pouze udělané jinak, 

než bych je realizovala já. V reálném provozu slouží na bazéně v běžném provozu jeden 

plavčík a jeden asistent plavčíka do patnácti hodin. V patnáct hodin je asistent vystřídán 

plavčíkem. Asistentem plavčíka je instruktor plavání, který neučí, a který absolvoval 

kurz Záchranářské minimum. Já jsem tuto funkci vůbec nevyužila a využila jsem pouze 

dvou či tří plavčíků, jelikož se domnívám, že je lepší, když jsou na bazéně dva 

kvalifikovaní plavčíci, než „jeden a půl.“  

V případě nějakého vážnějšího úrazu v centru dětského plavání může zakročit 

plavčík, který slouží v plaveckém areálu. Tím pádem nebude na bazéně pouze člověk se 

záchranářským minimem, ale stále plavčík. To samé platí v případě vážného úrazu ve 

wellness.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit projekt, který by obsahoval informace o 

tom, jak zajistit bezpečný provoz v Komplexu sportovišť Jedenáctka VS na základě 

studia legislativních dokumentů a mých vlastních zkušeností.  

Než jsem začala tuto práci psát, domnívala jsem se, že vytvořit projekt, který bude 

obsahovat všechny potřebné informace o zjištění provozu sportovišť i informace o 

zajištění bezpečnosti, bude snadné.  

Během psaní práce jsem se setkala s několika legislativními zákony, které nebylo 

vůbec snadné přečíst a zapamatovat si vše potřebné, proto jsem musela přejít 

k vypisování si všeho podstatného. Další věcí, která mi vyvracela moji původní 

domněnku, bylo to, že se v Jedenáctce VS nejedná o shodná sportoviště, protože kromě 

bazénů, kde ty zkušenosti mám, je zde i sportovní hala, kde mé vlastní zkušenosti chybí. 

A poslední věc, která mi moji domněnku vyvrátila, byl velký počet různých profesí a 

zaměstnanců, kteří v Jedenáctce VS jsou. 

Proto kdybych měla vytvořit kompletní projekt, který se bude zabývat každou 

profesí a každou kanceláří, moje práce by byla ne o desítkách stránek, ale o stovkách 

stránek. Přesto se domnívám, že moje práce bude užitečná pro plavčíky i pro instruktory 

plavání v bazénové části a pro recepční z wellness a sportovní haly.  

V kapitole 4, která se celá věnuje projektu zajištění provozu a bezpečnosti, jsou 

uvedeny vzorové plány pro normální provoz i pro nebezpečí ve všech budovách, dále je 

tam uvedeno, co by měly obsahovat návštěvní řády, jak by měly být budovy vybaveny a 

také to, kdo by měl v budovách pracovat a jakou by měl mít kvalifikaci.  

Věřím, že tato práce bude užitečná pro plavčíky v plaveckém areálu i pro 

instruktory v budově B i C. Mně, jako studentovi Fakulty tělesné výchovy a sportu i 

absolventovi kurzu Plavčík tato práce rozšířila obzory nejen z hlediska legislativy, ale i 

z hlediska provozování tělovýchovného zařízení a zajištění bezpečnosti v plaveckém 

areálu i ve sportovní hale. 
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7 POUŽITÉ ZKRATKY 

 

AED – automatizovaný zevní defibrilátor 

ČČK – Český červený kříž 

ČR – Česká republika 

I – instruktor 

I1 , 2, 3, 4, 5 – instruktor jedna, dva, tři, čtyři, pět 

ILSF – International Life Saving Federation 

IZS – integrovaný záchranný systém 

Jedenáctka VS – Jedenáctka vodní svět 

MP – mistr plavčí / Záchranář II VZS ČČK (kvalifikace VZS ČČK) 

MŠ – mateřská škola 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PL – plavčík / Záchranář III VZS ČČK (kvalifikace VZS ČČK) 

P1,2,3 – plavčík číslo jedna, dva, tři 

RZS – rychlá záchranná služba 

ŠVP – školní vzdělávací program 

VZS ČČK – vodní záchranná služba Českého červeného kříže 

ZM – záchranářské minimum/ (kvalifikace VZS ČČK) 

ZŠ – základní škola  
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Obrázek 18: Wellness 
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Tabulky 

Nůžky chirurgické 1ks 

Teploměr lékařský 1ks 

Pinzeta anatomická 1 ks 

Rouška resuscitační (resuscitační maska) 2 ks 

Šátek trojcípý 2 ks 

Zaškrcovalo šíře 6cm 1 ks 

Rukavice pryžové 2 páry 

Špendlík zavírací 2 ks 

Peroxid vodíků 2 balení 

Gázové kompresy sterilní 2 ks 

Náplast cívková dva druhy po 1 ks 

Náplast s polštářkem (rychloobvaz) 6 ks 

Obinadlo elastické š. 8 cm, 10 cm a 12 cm po 2 ks 

Obvaz hotový sterilní č. 2 po 2 ks 

Obvaz hotový sterilní č. 3 po 2 ks 

Dezinfekce na kůži (např. Betadine) 1 ks 

Opthal 1 ks 

Sada ústních vzduchovodů – doporučení vybavení  

Tabulka 3: Minimální vybavení lékárničky 

Zdroj: (Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 7,8) 



 

 

Počet návštěvníků v areálu Do hloubky 2,5 m Nad hloubku 2,5 m 

1 až 60 1 PL 1 MP 

61 až 150 2 PL 1 MP + 1 PL 

151 až 300 3 PL 1 MP + 2 PL 

301 až 800 4 PL 1 MP + 3 PL 

801 až 1300 5 PL 1 MP + 4 PL 

1301 až 1800 6 PL 1 MP + 5 PL 

Na každých dalších 500 

osob 
Navíc jeden PL 

Tabulka 4: Personální zajištění dle počtu návštěvníků 

 

Zdroj: (Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 5) 

 

Celková vodní 

plocha areálu 

Hloubka bazénu 

Do hloubky 1,6m Do hloubky 2,5m 
Nad hloubku 

2,5m 

Do 100 m
2
 1 ZM 1 PL 1 MP 

100 m
2
 – 400 m

2
 2 PL 1MP + 1 PL 

Na každých dalších 

300 m
2
 

+ 1PL 

Tabulka 5: Personální zajištění dle celkové vodní plochy 

Zdroj: (Hydroprojekt CZ a.s., 2010, s. 5) 

 

 


