
0 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

 

POSOUZENÍ BAZÉNOVÉHO PROVOZU 

Z HLEDISKA NORMY ČSN EN 13451 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

IVETA VAŠKOVÁ 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 

 

 

 

 

 

Leden 2018  

 



1 
 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem 

uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem 

o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. 

 

V Praze dne 7. 1. 2018       ……………………. 

            Iveta Vašková  

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu této diplomové práce doc. Ing. Bohumilovi Šťastnému, 

Ph.D. za poskytnuté konzultace a sdílení cenných vědomostí získaných za 

jeho léta praxe. Dále děkuji provozovateli a zaměstnancům vybraného 

aquaparku za vstřícnost a možnost realizace mého měření. Nakonec děkuji 

také všem, kteří mi při tvorbě diplomové práce byli psychickou oporou.  

  

 



4 
 

Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na posouzení sacích a vtokových prvků bazénového 

provozu a jejich vlivu na bezpečnost. V úvodu jsou zmíněny různé typy bezpečnostních 

rizik, které může bazénový provoz pro návštěvníka představovat. V teoretické části je 

vysvětlen základní princip fungování bazénu.  Dále je uvedena celosvětová statistika 

úrazů, některé konkrétní případy a možnosti jejich předcházení. Další kapitoly se zabývají 

českou i zahraniční legislativou a monitorováním v bazénovém provozu. Praktická část řeší 

konkrétní bazénový provoz, pro který bylo provedeno měření a posouzení sacích a 

vtokových prvků. Jsou zde popsány použité přístroje, postupy a metody výpočtů. 

Následuje dílčí vyhodnocení tří nezávislých posuzovaných částí a zhodnocení provozu jako 

celku. Výsledkem práce je odhalení nedostatků všech tří bazénů, od drobných až po 

závažné a návrhy jejich možných řešení. 

Abstract  

The diploma thesis focuses on swimming pools suction and inflow nozzles assessment and 

its safety impacts. At first there are described visitor's security risks at swimming pools. 

The theoretical part of this thesis contains the basic principles of swimming pool 

functioning. There is also mentioned global statistic of swimming pool accidents, theirs 

details and prevention possibilities. Next part is about czech and foreign law and contains 

also swimming pool services monitoring. The practical part describes the real waterpark 

in which has been measurement and safety assessment done. It contains used 

instruments and methods. The next chapter describes partial and complex evaluation of 

three assessed parts. The final result of this thesis is to show the failings in this waterpark 

and recomendation how to solve it. 

 

Klíčová slova  

bazén, bezpečnost provozu, podtlak, sací  rychlost, úraz, zachycení  

 

Keywords  

entrapment, injury, operation safety, suction velocity, swimming pool , vacuum  
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1. ÚVOD 

Bazénové provozy a obecně vodní plochy určené ke koupání mají jistá specifika, co se týká 

bezpečnosti. Může zde docházet k různým úrazům, lehkým i těžším, které jsou typické pro 

toto prostředí, a jinde se s nimi zpravidla nesetkáváme. V souvislosti s vodou je bezesporu 

nejznámějším problémem utonutí. To je v České republice v rámci nehod druhou 

nejčastější příčinou smrti u dětí (prvenství mají dopravní nehody).[47] Celkový počet 

utonulých lidí všech věkových kategorií je v České republice 200 – 300 lidí ročně (v součtu 

jsou utonutí v přírodní vodě, v bazénu a ve vaně).[30] Je důležité věnovat bazénovým 

provozům zvýšenou pozornost a v rámci prevence upozornit na možná rizika spojená 

s návštěvou těchto míst. Nehody mohou nastat přímo v bazénové vaně, na atrakcích i 

v okolí bazénů.  

Mezi drobnější poranění můžeme zařadit oděrky či škrábnutí způsobené ostrou hranou, 

hrubým povrchem a podobně. Při pobytu v bazénu je narušen ochranný film pokožky jak 

samotnou vodou, tak chlorem a je náchylnější než v suchém stavu.[63] Může tak docházet 

k poranění i o takové povrchy, které by člověku běžně neublížily. Problematická místa 

mohou být například mozaikové úpravy bazénů, kde chybí dílky, vystouplé šrouby u trysek 

nebo mříží, části skluzavek, u kterých opotřebováním vznikají ostré spoje a další. Ve všech 

případech je důležitá pravidelná kontrola a údržba. U součástí, které drží na šroubech, je 

nutné zajištění proti uvolnění, jak samovolnému, tak i násilnému. Další skupina lehkých 

zranění jsou pohmožděniny. Ty jsou obvykle způsobeny pádem na kluzké podlaze. Výběru 

vhodného povrchu je třeba věnovat náležitou pozornost již při návrhu s ohledem na typ 

prostředí a s přihlédnutím k tomu, v kterých místech se mají pohybovat osoby bez obuvi. 

Rampy a schody musí mít protiskluzovou úpravu v souladu s příslušnými předpisy. Ostatní 

pochůzné plochy musí mít dostatečný odtokový systém, aby nedocházelo k jejich 

zaplavení a tím větší kluznosti. 

K těžkým až fatálním zraněním dochází v případě, kdy člověk z nějakého důvodu uvízne 

pod hladinou. Záchrana musí být provedena do několika minut, jinak vlivem kyslíkového 

deficitu upadne tonoucí do bezvědomí a následně dojde k nevratnému nervovému 

poškození nebo smrti. Když se zaměříme jen na bazénové provozy a vynecháme přírodní 

vody, častou příčinou vážných nehod bývají příliš velké podtlaky na sacích otvorech, 
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chybějící nebo nevhodné krycí mřížky těchto otvorů nebo hluboké dojezdové bazény u 

atrakcí, kde při výstupu z atrakce může být člověk dezorientován a není tak schopen 

vyplavat. U takových typů atrakcí (např. spacebowl) je pro zvýšení bezpečnosti vhodný 

stálý dozor kvalifikovaného personálu. Minimální hloubka dojezdového bazénu je normou 

ČSN EN 1069 předepsána v závislosti na výšce pádu a nelze ji tedy snižovat. [11] 

Nevhodně řešené sací systémy dokážou držet tělo člověka u sacího otvoru až silou 

srovnatelnou se stokilovým závažím. Strhnutí k sacímu otvoru může mít různé příčiny. 

V zahraničí existuje oficiální rozdělení na:  

 Sací zachycení vlasů 

 Sací zachycení prstů a končetin  

 Sací zachycení těla (hruď, záda, břicho) 

 Sací zachycení volných částí (plavky, řetízky) 

 Sací zachycení v důsledku chybějícího nebo poškozeného krytu [5, 6, 28] 

K přisátí dochází zejména v mělčích bazénech a vířivkách, kde jsou tato kritická místa 

snáze přístupná, ale nejen tam. Následky těchto nehod bývají v méně vážném případě 

zhmožděniny, v krajním případě až smrt, když oběť není včas uvolněna. Příklady 

skutečných následků přisátí jsou v obrazové příloze. 

Další možnou příčinou poškození zdraví jsou špatné klimatické podmínky, především 

v případě krytých areálů a z toho pramenící výskyt vedlejších produktů dezinfekce ve 

vzduchu (chloraminy, haloformy). Tyto látky mají škodlivé účinky na dýchací cesty. 

Poškození je závislé na dávce a obvykle je reverzibilní.[44] Pro předcházení jejich výskytu je 

nutné dostatečné odvětrání bazénové haly a také dávkování jen nezbytného množství 

dezinfekčních prostředků a dodržování vhodného rozmezí pH bazénové vody, což je 

 6,5 – 7,6. Při jiných hodnotách pH je voda dráždivá a může nepříjemně zapáchat chlorem. 

U nízkých hodnot může docházet ke korozi nerezových a jiných kovových částí bazénu, 

naopak u vyšších hodnot může ve vodě vznikat zákal a je snížena účinnost dezinfekce, což 

zvyšuje riziko množení mikroorganismů způsobujících různé infekce.[7, 10] Praktická část 

této práce je zaměřena především na problematiku sacích a vtokových prvků.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. OBECNÝ POPIS BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE 

Pro správnou funkci bazénu je nejdůležitější ta část, kterou běžný návštěvník nevidí a tou 

jsou trubní rozvody, strojovna a její rozsáhlé vybavení. Voda v každém bazénu musí být 

hygienicky zabezpečená, což v praxi znamená vodu neustále cirkulovat, čistit a 

dezinfikovat. Cirkulovat musí celý objem bazénu, aby nikde nezůstávala slepá místa. V 

takových místech pak může snadno docházet k množení škodlivých mikroorganismů, 

protože voda zde neobsahuje dostatečné množství dezinfekce. Směrné hodnoty doby 

výměny celého objemu bazénu jsou dány vyhláškou 238/2011 Sb. Pro plavecké bazény 

platí tab. 4, u bazénů s vodními atrakcemi je třeba intenzitu recirkulace zvýšit.[62] 

Průměrná hloubka bazénu 

v metrech 

Doba výměny vody (zdržení vody) v hodinách 

V krytém bazénu V nekrytém bazénu 

0,5 2,0 2,0 

1,0 3,0 3,5 

2,0 5,0 8,0 

3,0 6,0 8,0 

3,5 6,5 8,0 

4,0 7,0 8,0 

Tab. 2.1 Stanovení intenzity recirkulace [62] 

U koupelových bazénů dochází k výměně vody podle aktuální potřeby, nejméně však 

jednou za 15 minut při objemu do 5 m3, nejméně jednou za 45 minut při objemu 5 – 10 

m3 a nejméně jednou za 2 hodiny při objemu nad 10 m3.[62] 

Každý bazén by měl mít vlastní technologický okruh úpravy vody (obr. 2.1). Voda z bazénu 

je odebírána pomocí přelivných žlábků, odkud je gravitačně svedena do akumulační 

nádrže umístěné v ideálním případě pod daným bazénem. Čím je akumulační nádrž 

vzdálenější od bazénu, tím větší vznikají v potrubí ztráty. Z akumulační nádrže je vyvedeno 

potrubí k recirkulačnímu čerpadlu/ čerpadlům. Ještě před čerpadly se připojuje i sání ze 

dna bazénu. Voda by měla být mixována v poměru 7:3 (akumulační jímka: sání ze dna). 

Přes čerpadla je voda vytlačována do filtru, kde probíhá mechanické čištění – zachycování 
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nečistot na filtračním médiu, obvykle křemičitém písku. Pro efektivnější filtraci je mezi 

čerpadlem a filtrem do vody dávkován koagulant. Ten způsobuje, že se nečistoty 

obsažené ve vodě shlukují do větších vloček. Může být zařazena i předchlorace, která 

slouží k dezinfikování filtru. Z filtru pokračuje předčištěná voda na další úpravu, ta se 

může v různých provozech mírně lišit, ale v zásadě jde o hygienické zabezpečení bazénové 

vody, volitelně lze zařadit ještě ohřev. Poté se okruh uzavírá a čistá, zdravotně nezávadná 

voda je rovnoměrně přiváděna do bazénu systémem trysek. Nejčastěji používaným 

prostředkem dezinfekce je chlor v různých formách. Dále to jsou ozonizátory a UV lampy. 

Ozon i UV záření ničí mikrobiologické znečištění pouze v místě vzniku záření, ale nemají 

reziduální efekt. To znamená, že nezabraňují dalšímu množení mikroorganismů přímo 

v bazénu, je tedy nutná kombinace s činidly na bázi chloru, které slouží pro hygienické 

zabezpečení vody. Při použití chemikálií je třeba dodržovat dávkování tak, aby voda byla 

zdravotně nezávadná a zároveň aby výsledná koncentrace těchto látek nepřekračovala 

povolené mezní hodnoty. Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele 

jakosti vod v umělých koupalištích stanovuje příloha č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Četnost 

kontroly je stanovena v příloze č. 9. vyhlášky č. 238/2011 Sb.[62] 

Obr. 2.1 Technologické schéma recirkulačního okruhu [zdroj: vlastní] 
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U bazénů s atrakcemi jsou kromě recirkulačního okruhu zvlášť další okruhy pro atrakce. 

Atrakční okruhy nemají žádnou akumulaci ani úpravu, jsou sestaveny pouze ze sacího 

potrubí, čerpadla a výtlačného potrubí. Atrakce jsou poháněny bazénovou vodou. 

Jednotlivé části recirkulačního okruhu budou dále popsány podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

Je to prostor sloužící k zachycování vody z přelivných žlábků bazénu a k dopouštění ředící 

a doplňkové vody do recirkulačního systému. Ředící voda představuje objem vody nutný 

ke snížení koncentrace látek, které jsou neodstranitelné úpravou. Množství ředící vody je 

uvedeno v kapitole 2.4. Doplňková voda je objem vody vynesené z bazénu návštěvníky, u 

venkovních koupališť má na množství doplňkové vody vliv také výpar z hladiny. Hladinu 

vody v akumulační nádrži snímá skupina čidel, každé má svoji pevnou úroveň. 

Automatizovaný systém vyhodnocuje výsledky a podle nich buď zapíná, nebo vypíná 

dopouštění vody. Akumulační nádrž zajišťuje trvalé zaplavení čerpadel a tím jejich plynulý 

chod. Prostor akumulační nádrže je pomyslně rozdělen na několik částí (obr. 2.2). Celkový 

objem závisí především na ploše bazénu, dále na recirkulovaném množství, počtu a typu 

atrakcí a na velikostech filtrů. Retenční prostor odpovídá objemu vody, který se dostane 

do přelivných žlábků v důsledku vln na hladině plus objemu vody, kterou vytlačí z bazénu 

návštěvníci. Minimální bezpečná hladina zajišťuje zaplavení sacího potrubí, aby nedošlo 

Obr. 2.2 Řez atrakčním okruhem [51] 
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k nasátí vzduchu do čerpadla a tím k riziku vzniku kavitace. Mrtvý prostor slouží 

k usazování hrubých nečistot. Akumulační nádrž může být zhotovena z betonu, plastu 

nebo oceli. Výhodou plastu je jeho tenká stěna. Při stejných půdorysných rozměrech tak 

získáme u plastové nádrže větší objem ve srovnání s nádrží betonovou. Plastové nádrže 

jsou ale vhodné jen pro menší bazény.[50] Důležitý je vnitřní povrch, ten musí být hladký, 

aby nemohlo docházet 

k tvorbě biofilmu na 

stěnách a tím ke vnosu 

dalšího znečištění do vody. 

 

  

 

 

2.1.2. ČERPADLO 

Pro bazénové provozy se používá celá řada čerpadel. Čerpadlo je zařízení sloužící 

k předávání energie vodě, aby byla uvedena do pohybu. Podle Nařízení Komise (ES) č. 

640/2009 musí všechny motory se jmenovitým výkonem 0,75–375 kW vyhovovat alespoň 

buď třídě účinnosti IE3 definované v příloze I bodu 1 tohoto nařízení nebo třídě IE2 

definované v příloze I bodu 1 a být vybaveny pohonem s proměnnými otáčkami. 

Frekvenční měnič poskytuje značnou úsporu energie a tím samozřejmě i financí. Příkon 

bazénových cirkulačních čerpadel se pohybuje v řádu jednotek kW.  

Počítá se podle vzorce: P =
ρ∙g∙Q∙H

η
   (1) 

P  - příkon [W]   

ρ  - objemová hmotnost dopravovaného média [kg/m3]   

g  - tíhové zrychlení [9,81 m/s2]   

Q  - průtok [m3/s]   

H  - dopravní výška [m]   

η  - účinnost [-] 

Obr. 2.3 Rozdělení prostoru akumulační nádrže[zdroj: vlastní] 
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Výběr čerpadel závisí na více faktorech: 

Účel použití  - cirkulační čerpadlo  

  - dávkovací čerpadlo (např. chlorace)   

  - čerpadlo ohřevu vody  

Typ média  - sladká voda   

   - slaná voda   

Požadovaný průtok a dopravní výška 

Pro cirkulační úpravu vody jsou využívána odstředivá oběhová čerpadla. Ta jsou vhodná 

pro kontinuální chod, není vhodné jejich časté vypínání a zapínání. Odstředivá čerpadla 

nemají příliš silné sání, proto je nutný provoz až při zavodnění celého sacího potrubí. To 

zajišťuje akumulační nádrž, která poskytuje stálý zdroj vody. Průtok odstředivým 

cirkulačním čerpadlem je proměnlivý podle více okolností a nelze jej úplně přesně 

nastavit. Naproti tomu dávkovací čerpadla se vyznačují přesným průtokem. Je u nich 

zapotřebí, aby danou látku dávkovaly v co nejpřesnějším množství a pod velkým tlakem. 

Dalším kritériem pro výběr vhodného čerpadla je materiál, ze kterého je vyrobeno. Na 

výběr jsou čerpadla nerezová, litinová a bronzová. U slaných bazénů je potřeba volit 

čerpadla v bronzovém provedení, sůl má značné korozivní vlastnosti a jiná čerpadla jsou 

v tomto případě použitelná jen při nízké koncentraci soli ve vodě (např. čerpadlo Badu 

Block lze použít při obsahu soli do 5 g/l).[2] Součástí čerpadel mohou být lapače vlasů a 

hrubých nečistot. S čerpadlem obvykle tvoří monoblok. Jde o malou nádobu s nerezovým 

nebo plastovým sítkem. Při volbě čerpadla je zásadní potřebný průtok a dopravní výška, 

tyto údaje se porovnávají s údaji od výrobce. Hodnoty bývají ve formě grafu – křivky 

charakteristik čerpadla. V současné době výrobci často nabízejí i softwary pro usnadnění 

výběru správného čerpadla. Stačí do nich zadat požadované parametry a program na 

základě jejich vyhodnocení nabídne konkrétní typy čerpadel s nejlepší shodou. Dále je 

důležité zohlednit jak pořizovací, tak i provozní náklady, poruchovost, životnost a další 

aspekty. Zdánlivě dražší zařízení mnohdy může být ve výsledku finančně výhodnější. 
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2.1.3. FILTR 

Pro veřejné provozy jsou používány laminátové filtry s výškou filtrační náplně kolem 

jednoho metru. Filtry jsou ovládány ručně pomocí pětiventilové armaturní sestavy. Různá 

kombinace uzavření/otevření ventilů umožňuje nastavení několika provozních stavů:  

a) Filtrace – voda protéká shora dolů, z filtru pokračuje do bazénu 

b) Praní filtru – voda protéká zdola nahoru, z filtru odtéká do kanalizace 

c) Zafiltrování – voda protéká shora dolů, z filtru odtéká do kanalizace 

d) Uzavření filtru – voda neprotéká 

2.1.4. UV 

Zařazení UV záření do cirkulačního okruhu není nezbytné, jde o doplňkovou dezinfekci. 

Nicméně se zvyšujícími se hygienickými nároky na kvalitu vody je používání UV lampy 

stále rozšířenější. UV záření vyvolává změny ve struktuře DNA a tím usmrcuje 

mikroorganismy. UV lampy jsou buď nízkotlaké, nebo středotlaké. Po ozáření nízkotlakou 

UV lampou může dojít k reaktivaci DNA a dalšímu množení mikroorganismů. Při použití 

středotlaké UV lampy je poškození nevratné. Středotlaké lampy jsou doporučovány pro 

vyšší nebo rozkolísané průtoky, nízkotlaké lampy jsou vhodné pro nižší a stálé průtoky.[10, 18]  

2.1.5. CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Veškeré barely s chemikáliemi musí být skladovány odděleně v záchytných vaničkách, aby 

při mimořádném porušení barelu nedošlo k rozšíření látky do prostoru nebo smíchání 

různých látek dohromady. Pro dezinfekci a zabezpečení vody jsou využívány sloučeniny na 

bázi chloru, plynné nebo kapalné. Ty musí být umístěny v chlorovně – zvláštní místnosti 

pro toto určené. K úpravě pH slouží kyselina sírová nebo hydroxid sodný.  

2.1.6. TRYSKY 

V bazénu bývá osazeno několik druhů trysek. Základní funkční dělení je na trysky vtokové 

(přívod vody do bazénu) a trysky sací (odtok vody z bazénu). Další rozdělení je podle 

materiálu trysky a podle možnosti použití. V současné době jsou pro komerční využití 

realizovány a provozovány především bazény betonové s keramickým obkladem, 
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Obr. 2.6 Bazénové trysky[2] 

Obr. 2.4 Způsoby montáže bazénových prvků [2] 

betonové vyfóliované a nerezové. Každý 

z těchto typů bazénu vyžaduje použití 

různých komponentů. Například pro 

fóliové bazény jsou používány trysky 

s přírubou navíc, oproti ostatním 

tryskám.[2] Příruba zajistí, že se mezi 

stěnou (dnem) bazénu a tryskou 

nevyskytnou žádné nežádoucí netěsnosti.  

Průtok jednou tryskou by měl mít hodnotu v rozmezí 5 – 7 m3/h. Při návrhu počtu trysek 

se vychází z celkového recirkulovaného množství. 

n =
Q

5
  (2) Q =  

SB ∙ h

T
  (3)  

n  - počet trysek [ks]  

Q  - recirkulované množství [m3/h]  

SB  - plocha bazénu [m2]  

h  - průměrná hloubka bazénu [m]  

T  - doba zdržení [hod]    

VTOKOVÉ TRYSKY 

Jsou vyráběny z ABS plastu, nerezové oceli či chromované mosazi. Je 

nutné, aby žádný z použitých materiálů neovlivňoval jakost vody a 

účinnost dezinfekce. Stejně tak je zapotřebí, aby byl materiál odolný 

vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem vody. Vnější rozměry 

vtokových trysek se pohybují v řádech jednotek až desítek 

centimetrů. Způsoby připojení se u různých výrobců liší, můžeme 

najít jak vnitřní, tak i vnější závity různých velikostí a stejně tak i 

napojení lepením. Vyústění bývá řešeno jedním centrálním otvorem 

nebo soustavou více menších otvorů orientovaných přímo, 

souvislým nebo členěným otvorem po obvodu orientovaným do 

stran nebo i dalšími méně obvyklými způsoby.[2, 57] U vtokových 

Obr. 2.5 Bazénové trysky [57] 
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Graf 2.1 Závislost sací rychlosti na průtoku pro různé typy krycích mřížek [51] 

trysek jsou normou ČSN EN 13451 dané maximální rychlosti na vtoku do bazénu. Rychlost 

vody na vtocích musí být ≤ 15 m/s, s výjimkou svislého vtoku ze dna bazénu v hloubce 

vody < 700 mm, kde musí být rychlost ≤ 2 m/s.[13]  

SACÍ TRYSKY   

Sací prvky jsou buď ve formě trysek, nebo v případě potřeby kapacitnějších průtoků ve 

formě většího otvoru zajištěného mříží. Používaný materiál trysek je stejný jako u trysek 

vtokových. Některé typy jsou multifunkční a stejný model trysky lze použít jak pro výtlak 

vody do bazénu, tak i pro účely sání. Krycí mříže sacích otvorů bývají zhotoveny 

z nerezové oceli nebo plastu a připevněny pomocí šroubů. Sací prvky mají splňovat jistá 

kritéria dle ČSN EN 13451 tak, aby byla omezena možnost zachycení uživatele. Rychlost 

vody na odtoku musí být ≤ 0,5 m/s. V případě sání pouze z jednoho otvoru musí být tento 

otvor konstruován tak, aby jej jeden uživatel nemohl zakrýt více než z 50 %. U 

vícenásobného sacího odtokového systému musí být vzdálenost mezi nejbližšími body 

obvodu sacích prvků ≥ 2 m.[13] V souvislosti se zvyšováním bezpečnosti byly vyvinuty i 

speciální trysky tvarované buď tak, aby u nich nemohlo dojít k přisátí vlasů, nebo 

dostatečně vypouklé, aby nebylo možné celou trysku zakrýt tělem. U takové trysky 

nevznikne nebezpečný 

podtlak působící na tělo, vždy 

zůstane určitá část trysky 

odkrytá pro vstup vody. U 

krycích mřížek je důležité, 

jakou část celkové plochy 

tvoří průtočná plocha. Při 

zajištění stejné dimenze 

potrubí různými kryty bude na 

vstupu různá rychlost proudění. 

V katalogových listech některých výrobců jsou uvedeny doporučené maximální průtoky, 

aby byly výsledné rychlosti v souladu s normou. V zahraničí (např. Německo) jsou v tomto 

směru sofistikovanější, výrobce dodává k sacím a vtokovým prvkům technický list, kde je 

uvedena kompletní specifikace, rychlosti a ztráty při daném průtoku a další. 
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2.1.7. POTRUBÍ 

Trubní rozvody v bazénu i ve strojovně jsou prováděny převážně z PVC trubek, méně 

z HD-PE, prostupy stěnami jsou řešeny pomocí nerezových částí. Použití polyetylenu je 

méně vhodné z hlediska obtížné montáže. PVC lze spojovat lepením, což je nenáročné co 

se týká potřebného vybavení i času. Materiál PVC má dobrou odolnost vůči chemikáliím a 

korozi. Tlakové třídy PVC potrubí se pohybují v rozmezí PN 6 až PN 20. PN je označení pro 

jmenovitý tlak (z anglického Pressure Nominal) a hodnota odpovídá desetinásobku 

pracovního tlaku – např. PN 10 = 1,0 MPa. PVC potrubí se vyrábí ve vnějších průměrech 

od 6 mm do 400 mm. V bazénovém odvětví je využíváno menší rozmezí. V katalogových 

nabídkách dodavatelů bazénové technologie (VÁGNER POOL, ASTRALPOOL a další) 

najdeme PVC trubky od 20 mm do 315 mm. Trubky jsou dodávány v několikametrových 

kusech, nejčastěji 5 nebo 6 metrů.[2, 57] Na každé trubce je natištěn druh materiálu, ze 

kterého je vyrobena, tlaková třída, dimenze, tloušťka stěny, datum a čas výroby a kód 

výrobce. U německých výrobců je udávána ještě třída nehořlavosti podle DIN 4102. 

Hodnoty návrhové rychlosti na sacím potrubí by se měly pohybovat do 1,2 m/s. Návrhové 

rychlosti na výtlaku do bazénu by měly být kolem 2 m/s, maximálně 2,5 m/s. Podle 

přípustné rychlosti se volí vhodná dimenze potrubí. Při stejném průtoku platí mezi 

dimenzí a rychlostí proudění nepřímá úměra – větší DN, nižší rychlost. Při vysokých 

rychlostech dochází ke značným ztrátám třením a k většímu namáhání čerpadla, což 

znamená samozřejmé zvyšování provozních nákladů. Navíc by mohly být překročeny i 

předepsané maximální rychlosti na vtokových tryskách a tím porušena bezpečnost 

provozu.  

Ztráty třením dle Darcy – Weisbacha:  Zt = λ ∙
L

D
∙

v2

2g
   (4) [9] 

 

Zt  - ztráty třením [m]   

L  - délka potrubí [m]   

D  - vnitřní průměr potrubí [m]   

v  - rychlost [m/s]   

g  - tíhové zrychlení [9,81 m/s2]   

λ  - součinitel tření [-]  
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2.2. ÚRAZY VE VEŘEJNÝCH BAZÉNECH 

Počty úrazů nelze určit úplně přesně, jelikož se touto problematikou zabývá jen několik 

převážně dobrovolnických institucí, které shromažďují dostupná data. Je to především 

nizozemská nadace The Blue Cap, německá Parents4safety a americká Consumer Product 

Safety Commission (CPSP). Každá tato organizace byla založena jako reakce na konkrétní 

tragickou událost, k níž došlo ve veřejném bazénu.[4,5] Skutečné množství nehod v 

bazénech je pravděpodobně vyšší, než je veřejně uváděno.  

V letech 1999 – 2017 je podle Parents4Safety celosvětově zaznamenáno 400 případů 

úrazů v bazénu. Za rok 2017 je započítáno období leden až září, během kterého došlo k 24 

incidentům. Přibližně v 85 % případů jsou příčinou sací trysky.[55] Graf 2.2 byl sestaven na 

základě těchto dat, navíc k nim byly připočítány úrazy zmíněné v českých médiích, které 

v seznamu Parents4safety zatím nejsou zahrnuty. 

Statistika zveřejněná organizací The Blue Cap uvádí 206 úrazů za období 2004 – 2015 pouze 

v důsledku zachycení. Největší hrozbou je přisátí těla, to bylo příčinou úrazu u 150 případů. 

Přisátí je dost specifický úraz a není s ním tolik zkušeností, záchrana bohužel často probíhá 

neefektivně a trvá příliš dlouho. Většina těchto nehod se neobejde bez následků, z celkového 

počtu 206 incidentů pouze 2 lidé zůstali bez zranění.[4] Podrobnější údaje jsou zobrazeny 

v  grafech 2.3 – 2.5. Na grafu 2.2 je vidět rostoucí trend v posledních letech a na grafu 2.3 

stoupající tendence v Evropě a Jižní Americe a naopak klesající v Severní Americe. Pokles má 

spojitost s významnou změnou legislativy, která proběhla v USA v roce 2007. 

Graf 2.2 Celosvětový počet nehod v bazénech[zdroj: vlastní] (vstupní data [55]) 
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Nárůst úrazů nepřímo souvisí s rostoucí životní úrovní a stále se zvyšujícími požadavky lidí 

na úroveň poskytovaných služeb. Zatímco v minulosti byly provozovány převážně jen 

plavecké bazény, dnes jsou vyhledávány areály, které poskytují kromě možnosti plavání i 

další atrakce. Od obyčejných skluzavek se přechází k náročnějším a více adrenalinovým 

atrakcím. Problém tkví v tom, že s neustálým vývojem atrakcí není odpovídajícím tempem 

upravována také legislativa. Může docházet k různým chybám a nedostatkům při 

projektování i realizaci, které se následně mohou, ale nemusí projevit při provozu. Podle 

výzkumu provedeného v roce 2010 ve Španělsku se v bazénových provozech již ve fázi 

Graf 2.4 Rozdělení nehod podle příčiny 
 [zdroj: vlastní] (vstupní data [5]) 

Graf 2.5 Rozdělení nehod podle následků 
   [zdroj: vlastní] (vstupní data [5]) 

Graf 2.3 Rozdělení počtu nehod dle kontinentu [zdroj: vlastní] (vstupní data [5]) 
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Graf 2.6 Procentuální rozdělení porušení dle skupin 

Graf 2.7 Počet porušení v jednotlivých kategoriích [zdroj: vlastní] (vstupní data 
[21]) 

projektu často vyskytují nedostatky v oblasti porušování zdravotních a bezpečnostních 

nařízení. Přezkoumáno bylo 30 náhodně vybraných veřejných bazénů včetně projektové 

dokumentace. Kontrolované bazény byly dětské nebo víceúčelové. Na těchto třiceti 

provozech bylo shledáno celkem 515 porušení, z toho 361 bylo drobného charakteru. Téměř 

polovina zjištěných problémů souvisí s návrhem bazénu, čtvrtina nedostatků je spojena 

s úpravou a čištěním vody. Menší množství porušení je v oblasti dohledu a uživatelů, a 

nejméně nedostatků připadá na hygienu a služby. Mezi nejzávažnější přestupky v oblasti 

návrhu bazénu patří absence řešení protiskluzové úpravy ochozů kolem bazénu. Na stejnou 

úroveň důležitosti tento výzkum 

řadí špatný návrh sacích otvorů. 

Zejména návrh nevhodných 

krycích mřížek, v jejichž důsledku 

může dojít k zachycení uživatele 

příliš silným podtlakem. Tyto 

nedostatky se objevují jak 

v dokumentaci, tak v provozu. 

Další problém je absence značení 

hlubokých částí bazénu, brouzdaliště 

s hloubkou vody překračující 40 cm, 

příliš úzké ochozy a další. Jako důvod 

porušení hygieny byla shledána voda 

s neprokazatelným původem a kvalitou, 

nedostatek lékárniček, a nerozdělení 

toalet podle pohlaví. Odhalené 

nedostatky v rámci úpravy a čištění 

vody jsou chybějící ventily nebo 

zpětné klapky, absence nebo chybné umístění měřících zařízení v recirkulačním systému, 

nedostatečná kapacita filtrů, ruční dávkování chemických látek, skladování chemických látek 

v rozporu s bezpečnostními předpisy, chemické látky s prošlým datem spotřeby. V poslední 

skupině, dohled a uživatelé, byly porušení v personálním zabezpečení bazénu, v absenci 

cedulí s pravidly pro návštěvníky a chyběly údaje o kapacitách jednotlivých bazénů .[21]  



21 
 

2.2.1. ÚRAZY V ČR 

V České republice došlo v bazénových provozech v posledních letech k několika vážným 

zraněním, některé z nich měly bohužel až fatální následky. Nehody jsou seřazeny 

chronologicky.  

05/2001 Jičín  

  místo: tobogán  

  následky: amputace prstu na noze   

  příčina: nevyhovující materiál, vznik prasklin způsobujících řezné rány [26, 27] 

08/2001 Děčín  

  místo:  divoká řeka  

  následky: tonutí, pohmožděniny, protržení ušního bubínku  

  příčina: podtlak u sací mřížky [42] 

08/2005 Kladno  

  místo:  spacebowl 

  následky: utonutí  

  příčina: dezorientace v dojezdovém bazénu  

04/2007 Kladno  

  místo:  spacebowl 

  následky: utonutí  

  příčina: dezorientace v dojezdovém bazénu [37, 58]  

10/2010 Čestlice  

  místo:  divoká řeka   

  následky: řezné a tržné rány, oděrky  

  příčina: uvolněný plech – skrytá vada materiálu [17, 31] 

01/2010 Čestlice  

  místo:  bazén   

  následky: tonutí se srdeční zástavou, smrt o několik dní později  

  příčina: nedbalost rodiče [17] 

12/2010 Uherské Hradiště  

  místo:  tobogán 

  následky: bezvědomí po úderu do hlavy  

  příčina: průřez tobogánu nevhodný pro uživatele nad 190 cm a nad 100 kg [16, 40] 
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05/2011 Příbram  

  místo:  tobogán 

  následky: tříštivé zlomeniny dolních končetin  

  příčina: nedostatečné označení, že je tobogán mimo provoz, nedostatek vody  

  v dojezdovém bazénu a z toho plynoucí náraz do stěny [33]  

08/2016 Chomutov  

  místo:  divoká řeka   

  následky: tonutí  

  příčina: uvolněný stropní podhled v důsledku použití nevhodného materiálu, který  

  do sebe uzavřel vlhkost, a tím došlo k významnému zvýšení hmotnosti [32] 

09/2016 Liberec  

  místo: divoká řeka  

  následky: utonutí  

  příčina: kombinace podtlaku a chybějící krycí mříže na sacím otvoru [47]  

09/2017 Praha  

  místo:  bazén 

  následky: tonutí několik minut v důsledku přisátí, smrt o několik dní později   

  příčina: podtlak na sacím otvoru, pozdní záchrana [19, 45] 

 

  

Obr. 2.7  Stopy po přisátí 09/2017 Praha [55] 
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2.2.2. VYBRANÉ ÚRAZY ZE ZAHRANIČÍ 

09/2009 Kalifornie   

Muž zkoušel funkčnost odtoku navrženého proti přisátí koupajících, aby ověřil jeho 

bezpečnost kvůli svému dítěti, které často plave při dně. Od sacího otvoru se nakonec 

dokázal odrazit pryč, ale na hrudníku mu zůstaly stopy po silném sání.[46] 

 

02/2017 Bulharsko – Zlaté Písky  

Čtyřletá dívka byla podtlakem držena ve vířivce. Na trysce, která ji přisála, chyběla krytka. 

Dívku se podařilo vyprostit po vypnutí systému, avšak utrpěla rozsáhlá poranění v oblasti 

břicha. [38]  

02/2017 Peru  

Třiadvacetiletému muži přisál nohu sací otvor v bazénu. Muž zůstal uvězněn pod vodou a 

utonul. [29] 

08/2017 Španělsko – Galicie   

Tříleté dívce vtáhlo sací potrubí ruku. V důsledku vzniku velkého podtlaku nebylo možné 

dostat ji zpět ani po odstavení systému. Úspěšným řešením bylo až rozbití betonu a 

odstranění potrubí. Po několikahodinové záchranné akci se dítě nakonec obešlo bez 

vážných zranění. [3] 

  

Obr. 2.8 Následky přisátí k „bezpečnému“ odtoku [41] 

Plavec ze Seal Beach, Kalifornie. Vlevo je 

fotka stop, které mu zůstaly na hrudníku 

po přisátí ke krycí mřížce 

nezablokovatelného odtoku. 
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2.3. PREVENCE ÚRAZŮ 

2.3.1. PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE 

Před samotnou tvorbou projektové dokumentace je zapotřebí důkladné plánování. 

Zásadní je výběr lokality pro výstavbu. Nevhodná lokalita může způsobit problémy jak při 

realizaci, tak i při následném provozu. Komplikace s sebou přináší například vysoká 

hladina podzemní vody či nestabilní podloží. 

2.3.2. PROJEKTOVÁ FÁZE 

Projekt má být v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy. Již během 

projektové fáze je třeba zohlednit bezpečnostní rizika a návrh provádět tak, aby byla 

minimalizována. Z hlediska bezpečnosti je důležité dodržovat předepsané mezní hodnoty 

jednotlivých veličin a návrh provádět tak, aby za provozu nedocházelo k jejich překročení. 

Součástí projektové dokumentace by mělo být ověření jednotlivých prvků pomocí 

hydrotechnických výpočtů. Návrh na základě empirických odhadů je zcela nevhodný a 

není možné jej zpětně ověřit a zhodnotit. Bazénové provozy sice fungují na stejném 

principu, nicméně každý provoz je v něčem odlišný, má svá specifika a je tedy zapotřebí 

na něj nahlížet jako na originál a návrhy řešit na míru každému projektu. U bazénů 

s keramickým obkladem může způsobit zásadní problém například nevhodná skladba 

podlahy. Keramický obklad začne odpadávat a v bazénu tím vzniknou hrubé povrchy a 

ostré hrany. V případě 

hotelových bazénů je často 

využíván systém krycí rolety. 

V těchto případech je třeba 

počítat s jejím bezpečným 

umístěním a tomu přizpůsobit 

návrh tvaru bazénu. Vhodné 

řešení je vytvoření jímky na 

jednom konci bazénu tak, aby 

horní úroveň zajeté rolety byla 

srovnána s úrovní dna.  Obr. 2.9 Opadaný keramický obklad bazénu [51] 
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Naopak nevhodný způsob řešení je umístění rolety nade dnem, tento případ představuje 

riziko uvíznutí osoby mezi roletou a dnem.  

  

Dalším potenciálním nebezpečím jsou sací otvory. Vhodným opatřením proti přisátí osob 

je návrh zdvojeného sání. Jde o princip trubního propojení dvou sacích otvorů, kdy 

v případě ucpání jednoho z otvorů, je sací síla přenesena na otvor druhý. Dojde k poklesu 

tlaku na ucpané části a tím k uvolnění přisáté osoby.[53] Další možné řešení by mělo 

fungovat na stejném principu, pouze s tím rozdílem, že druhý sací otvor neslouží 

Obr. 2.12 Zdvojené sání [53] 

 

Obr. 2.11 Nevhodné umístění rolety [51] Obr. 2.10 Vhodné umístění rolety [39] 
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Obr. 2.14 Správně a špatně 
provedené zdvojené sání [51] 

Obr. 2.15 

Obr. 2.14 

k odsávání vody z bazénu, ale má pouze bezpečnostní funkci. Jde o svislý vývod mimo 

bazén, který je připojený mezi sacím otvorem a čerpadlem (Obr. 2.13). Účinnost tohoto 

způsobu ale zatím nebyla dostatečně ověřena.  

 

 

2.3.3. FÁZE VÝSTAVBY 

Během výstavby je nutno dbát na technologické postupy dané výrobcem a používat pouze 

atestované materiály, přístroje a komponenty. Jiné mohou být zdravotně závadné, 

vykazovat větší poruchovost a další nežádoucí vlastnosti. 

V případě nevhodné kombinace materiálu potrubí a složení 

vody může časem docházet ke snižování průtočného profilu 

v důsledku inkrustace a tím ke zvýšení rychlosti proudění, což 

může vést k dalším problémům. Stavbu je třeba provádět tak, 

aby byla v souladu s projektovou dokumentací a zároveň tuto 

dokumentaci kontrolovat a včas řešit případné nesrovnalosti 

nebo rozpory s legislativou.    

Příklady pochybení při výstavbě:  

  

Obr. 2.13 Sání s bezpečnostní odbočkou [52] 

Obr. 2.15 Nevhodné provedení trysek[51] Obr. 2.16 Nebezpečná mezera u žebříku[51] 

Obr. 2.16 
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Obr. 2.17 Bezpečnostní značky v okolí bazénu[51] 

2.3.4. PROVOZNÍ FÁZE 

V každém bazénovém provozu je potřebná pravidelná kontrola. Ta je prováděna 

personálem každý den před zpřístupněním areálu veřejnosti. Zvýšená pozornost musí být 

věnována potenciálně nebezpečným místům, jako jsou například atrakce. Na atrakce 

nebo do bazénu, kde je podezření na hrozící nebezpečí, musí být zamezen přístup 

návštěvníků. Některé kontroly probíhají i opakovaně během dne. To se týká například 

teploty vody a vzduchu nebo pochůzných ploch, zde se musí kontrolovat, aby na plochách 

nezůstávala voda a případně je udržovat v suchém stavu. U mokrých povrchů je jednak 

zvýšené riziko uklouznutí a možného zranění a jednak riziko množení mikroorganismů. V 

blízkosti všech vodních ploch musí být instalovány informační značky s údaji o hloubce 

vody a účelu bazénu, hloubka vody musí být vždy viditelně označena u vstupu do bazénu, 

v místě minimální a maximální hloubky, ve středu bazénu a v místě náhlé změny 

hloubky.[15] U vodních atrakcí musí být značky upozorňující na náročnost atrakce, na 

omezení závislé na 

věku, případně výšce 

a hmotnosti 

uživatele, piktogramy 

poloh povolených 

pro sjíždění dané 

atrakce, výška pádu, 

případně další údaje 

dle typu atrakce. 

Každá atrakce musí mít volně přístupný návštěvní řád, který je v souladu s ČSN EN 1069. 

[11] Dále musí být v okolí bazénu viditelně umístěny příslušné značky, např. zákaz skákání 

do vody, únikový východ, kluzká podlaha a další.[15] Mimo samotnou bazénovou halu je 

třeba provádět pravidelné kontroly také v rámci technologie ve strojovně a chlorovně, 

aby nedocházelo k narušení bezpečnosti návštěvníků například v důsledku zhoršené 

úpravy bazénové vody. Jednotlivé chemikálie musí být skladováni odděleně a 

v ochranných nádobách, musí být zamezeno jejich náhodnému smíchání. Dále musí být 

dodržován předepsaný počet kvalifikovaného personálu pro dozor v areálu podle TNV 94 

0920. Pokud byl realizován nevyhovující způsob sání a problémy byly odhaleny až při 
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Obr. 2.19 Zkouška podtlakového ventilu [56] 

Obr. 2.18 Podtlakový  

ventil Vac Alert [56] 

Obr. 2.20 Bezpečnostní sací trysky [51] 

provozu, jako dodatečné bezpečnostní řešení lze použít podtlakový ventil. Ten je možné 

instalovat do stávajícího systému bez stavebních zásahů. Najdeme jej například u výrobce 

Vac Alert. Podtlakový ventil je zařízení, které propojuje sací systém s atmosférickým tlakem 

a při zablokování sacího otvoru uvolňuje vakuum vzniklé na sacím potrubí. Ventil reaguje 

bezprostředně po zablokování otvoru a nezávisle na jiných bezpečnostních prvcích. Je to 

téměř bezúdržbové zařízení konstruované z PVC a nerezové oceli. Funguje pouze 

mechanicky na základě působícího tlaku. Pro správnou funkci je nutné osazení ve svislé 

poloze. Podtlakový ventil je opatřen zpětnou klapkou, aby do něj nemohla vniknout voda. 

Výrobce nabízí dva typy podtlakových ventilů, menší model je pro instalace tam, kde je sací 

potrubí umístěno výše než je hladina vody v bazénu. Druhý model je vhodný pro systémy se 

sacím potrubím pod hladinou vody v bazénu nebo pro systémy, kde jsou čerpadla 

v nepřetržitém provozu. Na obrázku 2.19 je vyobrazena zkouška 

funkčnosti podtlakového ventilu, uzavřený ventil na přívodním potrubí 

z bazénu představuje ucpání sacího otvoru.[56] Kromě tohoto 

mechanického ventilu existuje také elektronická varianta vakuového 

uvolňovacího systému. Toto zařízení nepřetržitě kontroluje tlak v sacím 

potrubí (128x za sekundu), na náhle se zvyšující podtlak reaguje v řádu 

milisekund vypnutím čerpadla a spuštěním alarmu.[49] 

 

 

 

 

 

 

Další možnou variantou nápravy již vzniklých problémů je nahrazení trysek a krytů sacích 

otvorů bezpečnějšími typy. Byly vyvinuty 

tzv. nezablokovatelné odtoky (obr. 2.20). 
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2.4. ČESKÁ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÝCH BAZÉNOVÝCH PROVOZŮ 

Vyhláška č. 238/2011  Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch novelizovaná vyhláškami č. 

97/2014 Sb. a č. 1/2016 Sb. Tato vyhláška je členěna do čtyř částí, problematiku 

bazénových provozů řeší ČÁST ČTVRTÁ - UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ A SAUNY, ta udává:  

 hygienické požadavky v závislosti na účelu bazénu (plavecké bazény, koupelové 

bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště, léčebné bazény) 

o hloubka vody pro neplavce maximálně 160 cm a zřetelně vyznačena 

o hloubka brouzdaliště maximálně 40 cm 

o plocha pro plavce 5 m2 

o plocha pro neplavce 3 m2 

o plocha pro dítě v brouzdališti 1 m2 

 náležitosti recirkulace, úpravy a dezinfekce vody 

o množství ředící vody musí odpovídat minimálně počtu návštěvníků, obměna je:  

  30 l/os∙den pro kryté plavecké bazény   

  45 l/os∙den pro kryté koupelové bazény   

  60 l/os∙den pro nekryté bazény a brouzdaliště 

 požadavky na jakost bazénové vody a metody jejího hodnocení 

o příklad mezních hodnot některých kontrolovaných ukazatelů jakosti:    

pH 6,5 – 7,6   

zákal 0,5 ZF 

volný chor 0,3 – 0,6 mg/l pro vodu do 28°C   

volný chlor 0,5 – 0,8 mg/l pro vodu do 32°C   

redox potenciál ≥ 700 mV pro pH vody do 7,3    

o příklad četnosti kontroly některých ukazatelů jakosti:  

  teplota vody 3x denně   

  pH 1x denně  

  zákal 1x za 14 dní  

  redox potenciál hodinu před zahájením provozu a každou 4. hodinu 

 kapacity bazénů, saun, šaten, sprch a záchodů 
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 požadavky na osvětlení a ovzduší 

o teplota vzduchu v bazénové hale o 1-3°C vyšší než teplota vody (max. 34°C) 

o teplota vzduchu v prostoru sprch 24-30°C [62] 

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

zákonů. Problematiku bazénových provozů řeší ČÁST PRVNÍ – PRÁVÁ A POVINNOSTI OSOB 

A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §6 Přírodní a umělá koupaliště 

a sauny. Tato část udává: 

 povinnosti provozovatele umělého koupaliště 

 co se rozumí znečištěním vody ke koupání  

 povinnosti provozovatele dojde-li ke znečištění vody [64] 

Norma ČSN EN 13451 – Vybavení plaveckých bazénů  

Tato norma je rozdělená do samostatných částí 1 – 11. Všechny části řeší bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody různých specifických součástí bazénu. Jsou zde uvedeny 

důležité rozměry a vzdálenosti. Například je dána výška mezi stupni schodiště, rozměry a 

části startovacího bloku, požadavky na protiskluzové materiály. Pro zaměření této práce 

jsou podstatné především části 1 a 3. [12, 13] 

Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

Přípustné velikosti všech otvorů, ke kterým mají uživatelé přístup: 

 0 – 8 mm 

 25 – 110 mm 

 ≥ 230 mm 

Pro místa, kde je riziko zachycení prstů, musí být otvory ≤ 8 mm. Pro místa, kde je riziko 

zachycení končetin, musí být otvory ≥ 25 mm a ≤ 110 mm. Pro místa, kde je riziko 

zachycení hlavy nebo krku, musí být otvory ≤ 110 mm nebo ≥ 230 mm. Při kombinaci rizik 

musí být použita menší velikost otvorů.  

Štěrbiny, které představují riziko zachycení např. vlasů a nehtů musí být vyloučeny při 

navrhování nebo eliminovány technickými prostředky. Pokud je otvor chráněn mříží, 
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nesmí být mříž odnímatelná bez použití nástrojů, aby nemohlo dojít k neoprávněným 

zásahům. [12] 

Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky 

vody a vodní atrakce  

V této části jsou popsány atrakce a zkušební metody bezpečnostních rizik s nimi 

souvisejících 

 zkouška demonstrující zacpání sací trysky osmiletým dítětem, sací síla ≤ 300 N 

 rychlost vody 

o vtoková rychlost ≤ 15 m/s, v hloubce vody < 700 mm rychlost ≤ 2 m/s 

o cirkulační vtok upravené vody ≤ 4 m/s 

o vodní atrakce (proudy, děla…) ≤ 15 m/s 

o sací rychlost ≤ 0,5 m/s 

vs =
Q

A
  (5) A =

Q∙1,2

vmax
  (6) 

A  - volný průřez [m2]   

Q  - průtok přes volný průřez odtokového prvku [m3/s]   

vs  - průměrná rychlost vody na odtoku [m/s]  

vmax  - maximální povolená rychlost vody ve volném průřezu sacího prvku [m/s] 

1,2 - koeficient znečištění a konstrukčních odchylek 

 zkouška zachycení vlasů 

o potřebná síla k vytažení vlasů musí být < 15 N [13] 

    

1 sací prvek 

2 hladina vody 

3 připevnění siloměru 

4 kolík 

5 vzorek vlasů 

6 konce vlasů 

 Obr. 2.21 Znázornění průběhu zkoušky zachycení vlasů [13] 
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 vliv atrakcí na uživatele 

o atrakce nesní být okamžitě v činnosti pod plným tlakem, musí dosáhnout plného 

tlaku za dobu dostačující k tomu, aby si je uživatelé uvědomili 

 hloubka vody v kanále s proudící vodou musí být 600 – 1350 mm 

 hloubka vody ve vířivém bazénu musí být 600 – 1350 mm 

 průchozí výška proudové atrakce musí být ≥ 2000 mm  

 riziko zachycení v důsledku sání: kromě rychlosti musí být splněna alespoň jedna 

z částí (a, b nebo c): 

a)  vícenásobný sací odtokový systém musí být konstruovaný tak, aby:  

1) byly instalovány minimálně dva fungující sací odtoky na jedno čerpadlo  

2) vzdálenost mezi nejbližšími body obvodu sacích prvků byla  2 m   

3) pokud se kterýkoliv ze sacích odtoků zablokuje, musí být zbývající odtok 

(odtoky) schopen pojmout 100 % průtoku 

b) v případě, kdy má systém sacího odtoku pouze jednu roštnici (krycí prvek), měla  

  by být navržena tak, buď aby:   

  1) jeden uživatel nemohl zakrýt více než 50 % otvoru; nebo   

  2) byla vyklenuta proti směru proudění, s převládajícím sáním po obvodě. Výška  

  vyklenutí musí být nejméně 10 % hlavního rozměru roštnice. Použitelné jsou  

  zkoušky ucpání (příloha A této normy); nebo   

  3) jednotlivé roštnice měly plochu ohraničenou sacími otvory  1 m2 (obr. 2.20) 

 

 

Obr. 2.22 Určení plochy ohraničené sacími otvory [13] 

  
c) akumulační nádrž        
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Navíc by se měl sací systém kromě požadavků uvedených v a) až c) vybavit zařízením na 

odstranění podtlaku. Zařízení na snížení podtlaku reagují na zablokování jediného odtoku: 

 zastavením čerpadla se vakuum zruší 

 vypuštěním vody z odvzdušňovací trubky se umožní vniknutí vzduchu do sacího systému 

 mechanickým ovládáním ventilů se změní směr toku sacím odtokem (sacími otvory) 

 otevřením ventilu do ovzduší se způsobí ztráta sacího účinku čerpadla[13] 

 

Norma ČSN EN 15288 – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů 

Tato část uvádí minimální a maximální rozměry, hloubky, sklony a požadavky na 

provedení různých součástí bazénového provozu, systém značení bezpečnostních 

informací. Dále jsou zde uvedeny parametry a vybavení místnosti pro první pomoc, 

prostoru pro chemikálie a technických prostor. 

 hloubka vody musí být značena na viditelném místě kontrastní barvou a výškou číslic 

větší než 70 mm 

 výška jednotlivého schodu ≤ 250 mm (doporučeno ≤ 180 mm), kontrastní označení 

hrany schodu 

 sklon rampy ≤ 8 % (doporučeno ≤ 5 %), označený začátek a konec rampy 

 sklon ochozů ve směru odtoku v rozmezí 2 % až 5 % 

 od sklonu ≥ 3 % na dlouhých komunikacích uvažovat s možností použití zábradlí 

 plochy pro neplavce mají hloubku ≤ 1,35 m, náhlá změna hloubky není dovolena 

 plochy pro plavce mají hloubku ≥ 1,35 m, změna do větší hloubky musí být zřetelně 

označena čarou na dně bazénu 

 při fyzickém oddělení ploch pro plavce a neplavce, musí být dělící prvek umístěn 

minimálně 0,5 m od hranice plavecké plochy 

 mezi hloubkou 1,00 – 1,35 m musí být u stěny buď zapuštěné, nebo vyčnívající 

odpočinkové stupně  

o zapuštěné minimálně 100 mm 

o vyčnívající maximálně 150 mm [14] 
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Norma ČSN EN 15288 – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů 

Tato část uvádí výčet mimořádných událostí, pro které musí být zpracovány postupy 

podle posouzení rizik. Dále požadavky na provoz, například co vše je třeba zvažovat při 

posuzování kapacity areálu, při uspořádání dozoru. Nutnou kvalifikaci jednotlivého 

personálu. Další kapitola zahrnuje seznam nutných pokynů a pravidel, které musí být 

obsaženy v informacích pro návštěvníky.[15] 

Norma ČSN EN 1069 – Vodní skluzavky 

Norma rozděluje skluzavky do 7 typů. Každý typ je definován sklonem, výškou, parametry 

koryta, rychlostí a délkou dojezdu. Typy 1 a 2 jsou výhradně dětské skluzavky s omezenou 

nosností. S těmito sedmi typy souvisí také barevné označení skluzavek dle náročnosti. Dále 

tato norma stanovuje hloubku dojezdových bazénů v závislosti na výšce pádu – tab. 2.2.[11] 

Výška pádu d v mm Min. hloubka vody pod dopadem 

0 < d ≤ 200 Min. 1000 mm, pro typy 1 a 2 min. 800 max. 1200 mm 

600 Min. 1800 mm 

1500 a více Min. 4500 mm 

Tab. 2.2 Hloubka vody v dojezdovém bazénu dle ČSN EN 1069 [11] 

 

Norma TNV 94 0920 – Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků 

Norma stanovuje základní povinnosti provozovatele z hlediska zachování bezpečnosti 

bazénového provozu. Část týkající se bezpečnosti vodních atrakcí udává mimo jiné, že 

ovládací prvky atrakcí musí být řešeny tak, aby nemohlo dojít k manipulaci neoprávněnou 

osobou. Dále je v této normě stanovena nutnost krytí sacích otvorů tak, aby nemohlo 

dojít k přisátí koupajícího. Kryty musí být zhotoveny bez ostrých částí a s odpovídající 

velikostí otvorů, aby nebylo možné vplutí koupajícího, zachycení končetin nebo prstů. 

V další kapitole je uvedeno personální zajištění areálu podle typu bazénu (tab. 2.3) a 

podle počtu návštěvníků (tab. 2.4). Zabezpečení pro vodní atrakci, která vytváří proudící 

vodu s rychlostí > 0,5 m/s nebo vlnění hladiny s výškou vlny > 0,3 m, musí být během 

jejího provozu ještě další osobou s kvalifikací minimálně ZM.[54] 
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Celková vodní plocha 
areálu 

Hloubka 

Do hloubky 1,6 m Do hloubky 2,5 m Nad hloubku 2,5 m 

Do 100 m2 1 ZM 1 PL 1 MP 

100 m2 až 400 m2 2 PL 1MP + 1 PL 

Na každých dalších 300 m2 + 1 PL 
Tab. 2.3 Požadavky na personální zajištění dle vodní plochy [54] 

Počet návštěvníků v areálu Do hloubky 2,5 m Nad hloubku 2,5 m 

1 až 60 1 PL 1 MP 

60 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 Navíc 1 PL 
Tab. 2.4 Požadavky na personální zajištění dle počtu návštěvníků [54] 

ZM  – záchranářské minimum – pracovník provozovatele se školením první pomoci a 

záchrany tonoucího v rozsahu minimálně 16 hodin; doškolení tohoto kvalifikačního 

stupně musí provozovatel nebo dodavatel této služby zajistit minimálně jednou za 2 roky 

od okamžiku jeho získání 

PL  – plavčík – pracovník odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušeném zařízení 

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

70 hodin (pokud má maturitu)/ 120 hodin (pokud nemá maturitu) v akreditovaném 

zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; povinné 

přezkoušení nejméně jednou za 2 roky 

MP  – mistr plavčí – pracovník odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném 

zařízení s platnou kvalifikací „Mistr plavčí“ získanou na základě absolvování kurzu 

v rozsahu minimálně 150 hodin (pokud má maturitu)/ 200 hodin (pokud nemá maturitu) v 

akreditovaném zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; 

povinné je přezkoušení nejméně jednou za 5 let; povinné je doškolení z první pomoci 

nejméně jednou za 2 roky [54] 
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2.5. ZAHRANIČNÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÝCH BAZÉNOVÝCH PROVOZŮ 

USA - VIRGINIA GRAEME BAKER POOL AND SPA SAFETY ACT   

(zákon o bezpečnosti bazénů a lázní) prosinec 2008 

Tento zákon vznikl jako reakce na tragické úmrtí dívky v důsledku jejího zachycení sací 

tryskou. Vznik podpořil také fakt, že ze skupiny úmrtí na následky úrazu, je v USA utonutí 

druhou nejčastější příčinou smrti dětí ve věku do 14 let. V roce 2004 v USA zemřelo na 

následky utonutí 761 dětí do 14 let.   

Zákon nařizuje všem veřejným bazénovým provozům ve Spojených státech, aby byly 

vybaveny systémem proti zachycení člověka bazénovým sáním. Provedení má být 

v souladu s předpisem ANSI/APSP-16 2011 nebo s jeho případnou novelizací. V případě 

bazénu s pouze jedním hlavním odtokem, musí být dodrženo minimálně jedno 

z následujících preventivních opatření proti přisátí: 

 vakuový uvolňovací systém 

 systém omezující sání 

 gravitační způsob odtoku 

 systém automatického vypnutí čerpadla 

 jiný systém, který bude minimálně stejně efektivní jako výše vyjmenované [60] 

USA - ANSI/APSP-16 2011  

(American National Standards Institute – ekvivalent České technické normy) 

Dokument stanovující požadavky na bezpečné provedení sacích otvorů. Je zde uveden 

výpočet maximálního možného průtoku tak, aby nebylo dosaženo kritické sací síly.  

aR  - plocha otvorů, které zůstanou odkryté [ft2]    

aB  - maximální plocha otvorů, které může ucpat jedinec [ft2]    

aT  - celková plocha všech otvorů v dané mřížce [ft2]    

C  - průtokový koeficient závislý na provedení otvorů v mřížce (hodnota stanovená  

  experimentálně nebo výpočtem)   

Q  - maximální dovolený průtok [ft3/s]   

ρ  - objemová hmotnost vody [slug/ft3]   

F  - maximální zatížení, které dokáže překonat zachycená osoba (534 N = 120 lbf)  
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– stanoveno na základě poloviny hmotnosti 99. percentilu mužů, jejichž hmotnost je 

právě vyvážená vztlakem 

 aR =  aT − aB  (7)       (8)   [1] 

 

Norma obsahuje popis různých typů zachycovacích zkoušek: 

 zachycení vlasů – zkušební nástroj je buď pramen vlasů, nebo celá hlava vlasů, při 

zkoušce je vlasy pohybováno 30 cm od vertikálního sacího otvoru a 5 cm od 

horizontálního po dobu 60 s, pokus je opakován 10x, síla potřebná k vytažení 

nesmí ani jednou překročit 22 N  

 zachycení prstů a končetin – zkušební nástroj je kloubová sonda, pro velké otvory 

(alespoň dva rozměry nad 25 mm) je používán silnější konec sondy, pro malé 

otvory je používán tenký konec, ze všech testovaných otvorů musí být sonda 

vytažena silou maximálně 12 N [1] 

  

Q = aR√
F

C 
ρ
2 aB

 

Obr. 2.23 Předepsané rozměry zkušební kloubové sondy [1] 
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 zachycení těla – zkušební nástroj je blok o rozměrech 457 x 584 mm, tato velikost 

reprezentuje 99 percentil těla muže, maximální síla pro vytažení je 534 N, norma 

uvádí i tabulku pro menší zkušební bloky, jejich rozměry a maximální možnou sílu[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgie - Public Swimming Pools, Spas, and Recreational Water Parks 

Chapter 511-3-5   

(nařízení ministerstva zdravotnictví státu Georgie o veřejných bazénech, lázních a 

přírodních vodách určených ke koupání) 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce je důležitá: 

Část 5, v níž jsou uvedeny parametry stavebních částí, hloubky, kapacity ploch:  

 maximální hloubka mělké části bazénu 3‘6“ (106 cm) kromě závodních bazénů 

Obr. 2.24 Rozměry člověka, ze kterých je odvozen zkušební blok [1] 
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 výukový bazén musí být vizuálně oddělen, ale může navazovat na část mělkou, 

nesmí navazovat na část hlubokou 

 maximální hloubka whirlpoolu 4 stopy (1,2 m) 

 vzdálenost brouzdaliště musí být minimálně 6 stop (1,8 m) od výukového nebo 

mělkého bazénu, pokud sousedí s hlubokou částí bazénu, musí zde být oddělující 

stěna výšky minimálně 4 stopy (1,2 m) 

 plocha pro plavce 18 ft2 (1,7 m2) 

 plocha pro neplavce 15 ft2 (1,4 m2) 

Část 6, popisující schody a další vybavení: 

 každý bazén musí mít minimálně 2 vstupy umístěné každý na jiném konci bazénu 

 výška jednotlivého schodu ≤ 4 palce (254 mm) 

Část 10, kde jsou řešeny sací otvory a související bezpečnostní požadavky. 

Pokud se v systému vyskytuje jednotlivý sací otvor, musí být zajištěn proti zachycení 

člověka některými z následujících způsobů: 

 zařízení na ochranu proti přisátí instalované za čerpadlem 

 kryt zabraňující vzniku víru  

 krycí mřížka o rozměrech 12 x 12 palců (305 mm) nebo větší [43] 

 

Spojené království - Managing health and safety in swimming pools 

Jde o rozsáhlý dokument vydaný nevládním orgánem Health and Safety Executive. Uvádí 

mimo jiné tabulku problémů, ke kterým může v bazénovém provozu docházet a možné 

způsoby jejich řešení. Několik příkladů problémů a řešení: 

Problém:  Kluzká podlaha v důsledku nevhodné povrchové úpravy.   

Řešení:  Konzultace možné nápravy se zhotovitelem povrchové úpravy podlahy.    

   Dočasné řešení je použití mřížkované rohože nebo umístění výstražných značek. 

Problém:  Otvory v mřížce, které mohou způsobit zachycení prstů.   

Řešení: Pokud jsou otvory větší než 8 mm, zvážit výměnu mřížek. 
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Problém:  Ostré hrany obkladu, popraskané, zlomené nebo chybějící dílky obkladu. 

Řešení:  Pokud je to možné, konzultovat opravu se zhotovitelem.   

   Použít vhodnější pojivo a spárovací hmotu, pokud došlo k jejímu úbytku. 

   Po odhalení příčiny poškození obkladu doplnit a nahradit chybějící a prasklé 

   dílky. 

Problém:  Dojezd skluzavky je do bazénu mezi ostatní návštěvníky.   

Řešení:  Zajistit jasné vyznačení hranice mezi dojezdovou a koupací částí bazénu.   

   Zajistit zvýšený bezpečnostní dohled nad bazénem.[35] 

Německo – Merkblatt 60.03 

Kromě celoevropské normy 13451 (pro Německo úprava DIN 13451) je v Německu navíc 

platný dokument Merkblatt 60.03. Obsahuje typově podobné informace jako zmíněná 

norma. Mnohé údaje jsou shodné v obou dokumentech, jiné se buď liší, nebo jsou jen 

v jednom z nich.   

Důležité údaje v Merkblatt 60.03 týkající se sacích systémů: 

 rychlost v prvním metru sacího potrubí (měřeno od sacího otvoru v bazénu) musí 

být ≤ 0,8 m/s 

 tabulka maximálních průtoků v sacím potrubí v závislosti na DN 

 

Max. průtok [m3/h] 20 35 50 100 140 200 

Potrubí DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 

Tab. 2.5 Maximální průtoky podle DN [36] 

 

 kontrolní požadavky pro sací prvky 

o rychlost u sacího otvoru ≤ 0,3 m/s 

o plocha krycích prvků ≥ 300 cm2 

o průtočná plocha otvorů krycího prvku ≥ 40 cm2 

o kryty pod 0,5 m2 musí mít vyklenutí proti směru proudění o velikosti 

minimálně 10 % délky (průměru) trysky [36] 
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Obr. 2.25 Princip ultrazvukových sond [59] 

Obr. 2.26 Indukční průtokoměr [zdroj: vlastní] 

2.6. MONITOROVACÍ PŘÍSTROJE PRO BAZÉNOVÝ PROVOZ 

Měření průtoku v potrubí – ultrazvukový průtokoměr 

Měřící zařízení je připojeno na dvě ultrazvukové 

sondy. Ty jsou připevněny k potrubí v příslušné 

vzdálenosti od sebe podle dimenze potrubí. Tyto 

sondy fungují na principu měření rozdílu času 

mezi paprskem po a proti směru proudění. Každá 

ze sond vysílá signál, který se odrazí od protější 

stěny potrubí a putuje k druhé sondě. Následně 

je podle času a vzdálenosti vyhodnocena rychlost 

proudění a dále podle známé dimenze potrubí a 

zjištěné rychlosti je dopočítán průtok. Možnosti 

umístění sond jsou různé, závisí to především na 

dimenzi potrubí a na konkrétním uspořádání potrubí (některé umístění může být 

z hlediska prostoru neproveditelné). Výhodou tohoto způsobu měření průtoku je, že jde o 

neinvazivní metodu.[59] 

Měření průtoku v potrubí – indukční průtokoměr 

Měřící zařízení má armaturní 

charakter, je přímou součástí potrubí. 

Jeho instalace tedy probíhá již při 

výstavbě, nikoli dodatečně. Používá 

se v případech, kdy je potřeba 

kontinuální měření průtoku, 

v bazénových provozech například ve 

strojovně před filtrem. Funguje na 

principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Senzor uvnitř přístroje měří 

generované napětí a to je přes konstantu převáděno na průtok. Násobící konstanta je 

závislá na průměru potrubí a na indukci měřícího magnetického pole.[61] 
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Měření tlaku v bazénu – flexibilní pryžová deska s tlakovým čidlem 

Tato měřící metoda byla vyvinuta v Nizozemí. Jedná se o tenkou desku 0,5 x 0,5 metru 

vyrobenou z etylen-propylen pryže (EPDM), což je materiál vysoce odolný vůči trvalé 

deformaci, má dobrou těsnící schopnost a rozsah pracovní teploty je od -30°C do 

+140°C.[48] V blízkosti středu desky je přes hadičku připojeno tlakové čidlo, které je dále 

vedeno do digitálního manometru. Měření probíhá tak, že se pryžovou deskou utěsní 

měřený sací otvor a pod deskou tak vznikne příslušný podtlak odpovídající sacímu tlaku v 

otvoru. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji manometru.[5] 

 

Obr. 2.27 Zařízení pro měření podtlaku [5] 

 

Měření sací síly – siloměr + zkušební nástroj (vlasy, blok, kloubová sonda) (obr. 2.26-29) 

Jedná se o zkušební měřící metody popsané v americké normě ANSI/APSP-16 2011. 

Příslušná zkušební pomůcka je vždy propojena se siloměrem. Siloměr je zařízení, které 

funguje na principu deformace pružiny. Zkušební nástroje jsou vytahovány od sacích 

otvorů předepsanou rychlostí a ze siloměru je manuálně odečítána hodnota síly, která 

byla pro překonání podtlaku potřeba.[1] 
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 Nástroje pro měření sací síly:  

Obr. 2.30 Zkušební vlasy [51] 

Obr. 2.28 Zkušební kloubová sonda [1] 

Obr. 2.29 Zkušební blok [1] 

Obr. 2.31 Siloměr [51] 
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Min. 2 m      Min. 66 cm 

2.7. SROVNÁNÍ ČR A ZAHRANIČÍ 

V České republice jsou z velké části stejné předpisy a používané metody jako v dalších 

částech Evropy, základem je evropská norma. Z jejího překladu dále vycházejí příslušné 

národní normy. Z mimoevropských zemí je pro porovnání vybráno USA.  

Vzdálenost dvou propojených sacích otvorů: 

 ČR větší než 2 metry, měřeno mezi nejbližšími body vnějšího obvodu 

 USA větší než 66 centimetrů, měřeno od vnějšího bodu k vnitřnímu 

 

 

 

 

 

 

Hloubka vody pro neplavce:  

 ČR maximálně 160 centimetrů 

 USA maximálně 106 centimetrů 

Limit pro zkoušku zachycení vlasů: 

 ČR maximální povolená síla 15 N 

 USA maximální povolená síla 22 N 

Limit pro zkoušku přisátí těla: 

 ČR maximální povolená síla 300 N, při zkušebním bloku 285 x 95 mm 

 USA maximální povolená síla 534 N při zkušebním bloku 457 x 584 mm 

Měřící metody pro sací otvory 

 ČR zkušební blok + siloměr nebo sací zvon + tlakoměr 

 USA zkušební blok + siloměr 

 Nizozemí pryžová deska + tlakoměr 

Obr. 2.32 Minimální vzdálenost zdvojeného sání v ČR (a Evropě) – vlevo; v USA – vpravo [28] 
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Měření štěrbin  

 ČR tyčové sondy ø 8 mm a ø 25 mm 

 USA kloubová sonda, rozměry dle obr. 2. 19 

Měřící metody i limity kontrolovaných veličin jsou pro USA i pro ČR (resp. Evropu) 

podobné. Na některá kritéria je přísněji nahlíženo u nás, na jiná naopak v USA. V souhrnu 

lze říci, že evropské a americké bezpečnostní normy jsou na srovnatelné úrovni. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO AREÁLU 

Vybraný bazénový provoz nebude vzhledem k podmínkám sjednaným s provozovatelem 

konkrétně jmenován. Rozsah areálu je na úrovni krajského města. Roční návštěvnost se 

blíží k půl milionu návštěvníků. Jedná se o celoroční krytý provoz, v letních měsících 

rozšířený i o venkovní zónu. Jak ve vnitřním tak i ve venkovním areálu se nacházejí různé 

atrakce pro všechny věkové kategorie. Součástí aquaparku je také plavecká škola.  

Ve vnitřní části se nachází: 

 Plavecký bazén 

 Výukový bazén 

 Brouzdaliště 

 Rekreační bazén 1 

o Divoká řeka 

o Vlnobití 

o Vodní chrliče 

 Rekreační bazén 2 

o Část pro potápění 

o Masážní lůžka 

 Dvojvířivka 

 Bazén pro batolata 

 Tobogán 

 Více dráhová skluzavka 

Zdrojem vody pro tento provoz je veřejný vodovod a voda odebíraná z podzemních vrtů a 

z nedaleké řeky. Říční a podzemní voda je čerpána na společnou předúpravu, odkud 

pokračuje dále do akumulačních nádrží jednotlivých bazénů. Celkové vypouštění a 

napouštění bazénů zde probíhá 1x za rok, recirkulace je nepřetržitá. Vypouštění bazénu 

může být uskutečněno až po odvětrání chloru, vypouštěná voda je svedena do dešťové 

kanalizace. Pro recirkulaci bazénové vody jsou ve strojovně instalována převážně čerpadla 
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výrobce Speck řady Badu Block. V části provozu, která není po rekonstrukci, jsou 

používána čerpadla New BCC. V obou případech jde o odstředivá čerpadla poháněná 

elektromotorem. Filtrace je zajištěna tlakovými filtry MMC Hydroswim s mezidnem. 

Filtrační médium je křemičitý písek. Praní filtru lze provádět vodou nebo kombinací 

vzduch – voda.[20] Pro praní filtrů slouží bazénová voda. Odpadní voda vznikající praním je 

ještě dále akumulována v jímce odpadních vod a využívána pro získávání zbytkového 

tepla. Teprve z rekuperační jednotky je tato voda čerpána do jednotné kanalizace. Další 

částí technologické úpravy bazénové vody je průtokový ohřívač typu OVB od dodavatele 

VágnerPool. Poslední krok úpravy je dezinfekce a hygienické zabezpečení. Do potrubí je 

připojeno dávkovací zařízení s přívodem z chlorovny a regulace pH a na potrubí je osazena 

UV lampa značky Best UV. Konkrétně jde o modely AlfaLine, což je středotlaká UV lampa. 

Výrobcem je doporučovaná pro všechny typy úpravy vody.[8] V tomto provozu je několik 

samostatných recirkulačních okruhů, každý z nich má všechny výše zmíněné komponenty, 

rozdíly jsou pouze v kapacitách filtrů a výkonech čerpadel a v jejich počtech. Tyto 

parametry jsou závislé na výkonu úpravny. Některé recirkulační okruhy mají navíc 

zařazenou úpravu vody pomocí ozonu, mezi ohřevem a UV lampou je na cirkulační 

potrubí vsazena odbočka, přes kterou jde 50 % průtoku k ozonizátoru. 

3.2. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Pro podrobnější výzkum byly zvoleny části představující zvýšené potenciální nebezpečí. 

Mezi tato místa patří dvojvířivka, atrakce divoká řeka a bazén pro potápění. Tyto tři části 

byly vybrány na základě množství úrazů, k nimž právě v těchto typech bazénů v minulosti 

došlo. Pro dostatečné vyhodnocení bezpečnosti byly potřebné i veličiny, které nebylo 

možno přímo změřit, proto tyto údaje byly dopočítány. Vybraný areál byl navštíven 

opakovaně. Nejprve v době provádění plánované odstávky, kdy byly veškeré bazény 

vypuštěny. Při této návštěvě byly zaznamenány údaje týkající se množství, rozměrů a 

vzdáleností vtokových a sacích prvků. Další návštěvy sloužily pro měření vtokových a 

výtokových rychlostí a tlaků, probíhaly již za provozu a to vždy v ranních hodinách, kdy je 

nejnižší návštěvnost, aby nedocházelo k přílišnému omezování návštěvníků. Část 

průzkumu a měření probíhala i ve strojovně. Zde byly měřeny průtoky v potrubí a 

zaznamenána schémata zájmových cirkulačních a atrakčních okruhů. 
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3.2.1. POUŽITÉ PŘÍSTROJE 

Pro měření rychlosti proudění vody byla použita 

měřící souprava složená z ručního snímače 

proudění vody  GREISINGER STS 005 a z 

digitálního měřiče vlhkosti, proudění a teploty 

GREISINGER GMH 3350. Snímač proudění má 

výměnnou hlavici. Jedná se o anemometr 

s oběžným kolem. Hlavice je nasazena na 

teleskopické tyči nastavitelné do délky 1 m. 

Měřicí rozsah snímače je pro vodu 0,05 až 5,00 

m/s. Přesnost přístroje je ± 1,0 % z koncové 

hodnoty, 3,0 % z měřených hodnot (při 

jmenovité teplotě 25°C). Pracovní teplota je 

v rozmezí -10°C až +80°C.[25] Ruční anemometr 

GREISINGER GMH 3350 má měřicí rozsah a 

přesnost dané měřeným parametrem. Přesnost 

rychlosti proudění je ±0,1 %.[23] Hlavice snímače rychlosti proudění byla postupně 

přikládána k jednotlivým tryskám, vždy na takový časový interval, dokud se hodnota 

rychlosti na displeji připojeného měřáku neustálila. Kromě rychlosti byla zaznamenána 

také hloubka měřených trysek od hladiny. Ta je podstatná pro následné porovnání 

naměřených hodnot s příslušnou normou.  

Měření podtlaku na sacích prvcích bylo provedeno pomocí soupravy složené z ručního 

vodotěsného tlakoměru GREISIGNER GMH 5155, tlakového čidla a sacího zvonu. Tlakové 

čidlo bylo spojeno hadicí s navrtanou stěnou zvonového nástavce a kabelem s měřicím 

přístrojem. Zvon má kruhovou základnu pro rovnoměrné rozložení tlaku uvnitř a po celém 

obvodu je opatřen gumovým těsněním.  Použitý tlakoměr má nastavitelnou frekvenci 

záznamu 4 měření za sekundu (použití pro ustálené, málo se měnící tlaky, například 

atmosférický tlak), nebo 1000 měření za sekundu (použití pro měření tlakových špiček 

nebo pro rozkolísané rychle se měnící tlaky). Přesnost měření je závislá na nastavené 

frekvenci, odpovídá ±0,2 %. Provozní teplota je -25°C až +50°C při relativní vlhkosti do 95 %. 

Obr. 3.1 Sestava pro měření rychlosti proudění 
[zdroj: vlastní] 
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Obr. 3.2  Sestava pro měření podtlaku [zdroj: vlastní] 

Obr. 3.3  Tlakové čidlo [zdroj: vlastní] 

Přístroj zaznamenává minimální, střední a maximální hodnotu tlaku. Zobrazovací jednotky 

tlaku jsou volitelné (bar, Pa, kPa, mH2O a další), záleží dle měřícího rozsahu v závislosti na 

použitém snímači tlaku.[22, 24] Použitý senzor má rozsah měření -1 až 3 bary relativního 

tlaku. Při měření byla vždy odečtena maximální hodnota podtlaku, tedy minimální 

hodnota relativního tlaku. 

 

 

 

 

 

Měření velikosti otvorů na krycích mřížkách a tryskách sacích a vtokových prvků bylo 

provedeno pomocí digitálního posuvného měřítka značky Lobster. Rozsah tohoto měřítka 

je 0 - 150 mm, přesnost měření je 0,01 mm. Větší rozměry byly měřeny skládacím 

metrem.  

Rychlosti a průtoky v potrubí byly měřeny pomocí dvou ultrazvukových sond, jejichž 

princip je popsán v kapitole 2.6. Sondy byly připevněny k potrubí a na kontaktní ploše byl 

nanesen vodící gel. Obě sondy byly propojeny s ručním průtokoměrem LRF-2000H. 

Rozsah použití tohoto přístroje je pro průměr potrubí od 15 mm do 600 mm. Přesnost 

měření je ± 1,0 %.[34] Vstupním údajem pro měření je vzdálenost mezi sondami, která 

vychází z dimenze potrubí. Tyto hodnoty jsou využívány pro přepočet změřené rychlosti 

na průtok.  
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Obr. 3.4 Sestava pro měření průtoku/rychlosti v potrubí [zdroj: vlastní] 

3.2.2. POUŽITÉ VZORCE 

Výpočet rychlosti proudění vychází z rovnice kontinuity. Pro nestlačitelnou kapalinu platí 

zachování konstantního průtoku v systému. Síla je počítána jako tlak působící na plochu. 

V místě sacích otvorů působí tlak vyvolaný chodem čerpadla a hydrostatický tlak od 

sloupce vody. Hydrostatický tlak nabývá hodnot podle hloubky vody od hladiny. Hodnotě 

1 m v. sl. odpovídá hodnota 9806 Pa. 

v = 
Q

S ∙3600
 ph = ρ∙g∙h F = (p + ph)∙S [5] Skruh=π∙r2 

 

p  - podtlak sacího otvoru [Pa] 

Q   - průtok [m3/h] 

S   - průtočná plocha [m2] 

v - rychlost [m/s] 

h  - vzdálenost sacího otvoru od hladiny [m] 

ph   - hydrostatický tlak [Pa] 

F  - celková sací síla[N] 

 

 

Obr. 3.5 Znázornění veličin[5] 

(9)  (10)  (11)   (12) 
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3.2.1. DVOJVÍŘIVKA 

3.2.1.1. Popis 

Vířivka je legislativně řazena mezi koupelové bazény. Do této kategorie spadá na základě 

kritéria teploty vody, která je pro koupelové bazény > 28°C. V této dvojvířivce je voda 

udržována na teplotě 32°C. Hloubka tohoto bazénu je 87 cm. Dvojvířivka, jak již název 

napovídá, jsou dva propojené bazény se společným objemem vody. Atrakce fungují 

v každé části nezávisle. V dvojvířivce bylo prováděno měření rychlostí na sacích a 

vtokových tryskách recirkulačního okruhu a měření podtlaku na jedné ze dvou 

propojených sacích trysek. Dále byla změřena vzdálenost trysek od hladiny a jejich 

průtočná plocha. Podtlak byl měřen pro dvě varianty sání, první variantou bylo měření při 

plném sání obou trysek a druhá varianta bylo měření shodné trysky, ale při ucpání druhé. 

Na základě zjištěných tlaků, hloubky vody a průtočných ploch byly dopočítány sací síly. 

Recirkulační okruh dvojvířivky je navržen na výkon 60 m3/h. Akumulační nádrž je 

betonová o objemu 12 m3. Z akumulační nádrže je vyvedeno potrubí ke třem vertikálním 

odstředivým čerpadlům Badu Block 65/250 (2+1 rezervní), každé z těchto čerpadel má 

výkon Q = 40 m3/h, H = 16,5 m při 1450 otáčkách za minutu. Na sacím potrubí je před 

každým čerpadlem osazen klapkový uzávěr a na výtlačném potrubí za každým čerpadlem 

nejprve zpětná klapka a za ní uzávěr. Dále se samostatné výtlačné potrubí spojuje do 

společného výtlaku, kam je přivedeno dávkování koagulantu. Vyvločkovaná voda 

pokračuje na dva tlakové filtry o průměru 1400 mm. Ohřev vody je uskutečňován 

v průtokovém tepelném výměníku, který je osazen na bypassu. Dezinfekce je zajištěna 

ozonem, UV zářením a chlorací. Do vířivek proudí upravená voda systémem 2x pěti trysek 

ve dně. Sací tryska je pro každou část vířivky jedna, obě jsou dnové. Všechny sací i 

vtokové trysky jsou stejného typu - plastové o vnějším průměru 11 cm a vnitřním průměru 

4,5 cm s otvory po celém menším obvodu. Tryska je ke dnu připevněna čtyřmi šrouby. 

Kromě recirkulačních trysek jsou ve vířivkách instalovány trysky atrakcí. V obou částech 

dvojvířivky je celkem 24 vzduchových sedáků, v části A jsou 2 hydromasážní stěnové 

trysky, v části B je 12 hydromasážních trysek ve stěně a 2 trysky pro odběr vzorku 

bazénové vody.  
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3.2.1.2. Místa měření 

Označení 1 – 5 je pro vtokové trysky, S jsou sací trysky. 

ČÁST A 

ČÁST B  

Obr. 3.6 Vířivka – část A [zdroj: vlastní] 

Obr. 3.7 Vířivka – část B [zdroj: vlastní] 
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3.2.1.3. Naměřené hodnoty 

Měření rychlostí - vtok: 

Č. trysky Rychlost [m/s] 

B. 1 

minimum 1,73 

průměr 1,83 

maximum 1,96 

B. 2 

minimum 0 

průměr 0 

maximum 0 

B. 3 

minimum 0,88 

průměr 0,93 

maximum 0,95 

B. 4 

minimum 2,69 

průměr 2,76 

maximum 2,80 

B. 5 

minimum 2,05 

průměr 2,08 

maximum 2,12 

Tab. 3.1 Vtokové rychlosti v dvojvířivce  
 

Měření rychlostí - sání: 

Č. trysky Rychlost [m/s] 

B. S 

minimum 1,22 

průměr 1,43 

maximum 1,54 

Tab. 3.2 Sací rychlosti v dvojvířivce  

Měření tlaku na sací trysce B probíhalo při jejím plném zakrytí ve dvou variantách:  

 při ucpání trysky A byla naměřena hodnota -0,32 m v. sl. 

 při uvolněné trysce A byla naměřena hodnota -0,05 m v. sl. 

Č. trysky Rychlost [m/s] 

A. 1 

minimum 1,47 

průměr 1,84 

maximum 2,08 

A. 2 

minimum 1,98 

průměr 2,08 

maximum 2,15 

A. 3 

minimum 1,62 

průměr 1,67 

maximum 1,76 

A. 4 

minimum 1,99 

průměr 2,04 

maximum 2,08 

A. 5 

minimum 2,21 

průměr 2,25 

maximum 2,29 

Č. trysky Rychlost [m/s] 

A. S 

minimum 1,36 

průměr 1,40 

maximum 1,45 
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Obr. 3.9 Měření hloubky vody [zdroj: vlastní] 

Obr. 3.8 Dnová tryska v dvojvířivce 
   [zdroj: vlastní] 

Vzdálenost všech trysek od hladiny je 86,5 centimetru. 

Vlastnosti trysek:  

 rozměr jednoho otvoru trysky  4 x 7 mm 

 počet otvorů v jedné trysce  16  

 celková průtočná plocha   S = 16∙4∙7 [mm2] 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4. Dopočítané hodnoty 

Síla působící na sací trysce byla vypočtena z naměřeného tlaku a průtočné plochy trysky 

pomocí rovnic (10), (11) uvedených v kapitole 3.2.2. Průtočná plocha byla určena ze 

zjištěných vlastností trysek. 

Vypočtené sací síly: 

 p [m v. sl.] p [Pa] S [m2] h [m] ph [Pa] F [N] 

Dvojvířivka B (A ucpaná) 0,32 3138 0,00045 0,87 8532 5,2 

Dvojvířivka B (A volná) 0,05 490 0,00045 0,87 8532 4,0 
Tab. 3.3 Sací síly na trysce B v dvojvířivce  
 

p  - podtlak sacího otvoru [m v. sl.; Pa] 

S   - průtočná plocha [m2] 

h  - vzdálenost sacího otvoru od hladiny [m] 

ph   - hydrostatický tlak [Pa] 

F  - celková sací síla[N]  
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3.2.1.5. Vyhodnocení  

DVOJVÍŘIVKA 

MÍSTO MĚŘENÍ RYCHLOST [m/s] 
průměr (max)  

KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

sání A 1,40 (1,45)  ≤ 0,5 m/s nevyhovuje 

sání B 1,43 (1,54)  ≤ 0,5 m/s nevyhovuje 

vtok A1 1,84 (2,08)  

≤ 15 m/s 

vyhovuje 

vtok A2 2,08 (2,15)  vyhovuje 

vtok A3 1,67 (1,76)  vyhovuje 

vtok A4 2,04 (2,08) vyhovuje 

vtok A5 2,25 (2,29)  vyhovuje 

vtok B1 1,83 (1,96)  

≤ 15 m/s 

vyhovuje 

vtok B2 0,00 (0,00)  vyhovuje 

vtok B3 0,93 (0,95)  vyhovuje 

vtok B4 2,76 (2,80)  vyhovuje 

vtok B5 2,08 (2,12)  vyhovuje 
Tab. 3.4 Vyhodnocení rychlostí v dvojvířivce  

 

VARIANTA MĚŘENÍ 
SACÍ TRYSKY B 

SACÍ SÍLA [N] KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

Tryska A ucpaná 5,2 
≤ 300 N 

vyhovuje 

Tryska A volná 4,0 vyhovuje 
Tab. 3.5 Vyhodnocení sacích sil na tryskách  

 

MÍSTO MĚŘENÍ ROZMĚR OTVORU 
[mm] 

KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

Vířivka, trysky  4; 7  0-8; 25-110; ≥ 230 vyhovuje 
 

  

Tab. 3.6 Vyhodnocení velikosti otvorů v tryskách  
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DVOJVÍŘIVKA - KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ RIZIKA ZACHYCENÍ (kromě rychlosti) 

nutno splnit alespoň jednu z částí a – c 

a) vícenásobný sací odtokový systém (pro splnění (a) nutno splnit body a1, a2, a3) 

a1 minimálně dva sací odtoky na jedno čerpadlo ANO 

a2 vzdálenost mezi nejbližšími body sacích prvků  2 m ANO (vzdálenost 2,3 m) 

a3 při blokaci pojme zbylý volný odtok 100 % průtoku ANO 

PODMÍNKA (a) SPLNĚNA 

b) systém sacího odtoku má pouze jednu roštnici (pro splnění (b) nutno splnit min. 1 z bodů b1-3) 

b1 jeden uživatel nesmí zakrýt více než 50 % otvoru  

b2 vyklenutí krytu po směru proudění, sání po obvodě  

b3 roštnice má plochu ohraničenou sacími otvory  1 m2  

PODMÍNKA (b) NEPOSUZOVÁNA (systém má více než 1 roštnici) 

c) akumulační nádrž 

PODMÍNKA (c) NESPLNĚNA 

Tab. 3.7 Vyhodnocení rizika zachycení uživatele v dvojvířivce  

 

3.2.2. REKREAČNÍ BAZÉN 1 - DIVOKÁ ŘEKA 

3.2.2.1. Popis 

Rekreační bazén 1 je legislativně řazen mezi plavecké bazény. Do této kategorie spadá na 

základě kritéria teploty vody, která je pro plavecké bazény ≤  28°C. V tomto bazénu je 

voda udržována na teplotě 28°C.  Rekreační bazén je rozdělen na mělkou část se 

vzduchovou masáží, část s divokou řekou a část s umělým vlnobitím. Měření bylo 

soustředěno pouze na divokou řeku. V této části bazénu je hloubka vody 120 cm. V divoké 

řece bylo prováděno měření podtlaku na sacím otvoru. Rychlosti u vtokových a sacích 

otvorů na této atrakci nebyly změřeny z důvodu příliš silného proudění v korytě. 

V důsledku tohoto proudění nebylo možné měřící hlavici vhodně umístit na dostatečnou 

dobu a výsledky měření by proto byly značně zkreslené. Byla tedy zvolena varianta 

dopočítání rychlostí z naměřených průtoků a průtočných ploch, která v tomto případě 

poskytuje přesnější výsledky. Průtoky byly měřeny ve strojovně na příslušném potrubí 

pomocí ultrazvukových sond. Dále byla změřena vzdálenost sacích otvorů od hladiny a 
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průtočná plocha krycích mřížek a vtokových trysek. Atrakce divoká řeka je rozdělena do 

dvou nezávislých okruhů, každý z nich má zapojeno jedno čerpadlo Badu Block 150/250 o 

výkonu Q = 370 m3/h, H = 10 m při 1450 otáčkách za minutu. Každé z čerpadel nasává 

bazénovou vodu přes 4 zamřížované otvory a vrací ji zpět do bazénu čtyřmi vtokovými 

otvory. Celkem je tedy v celém kanále 8 sacích a 8 vtokových prvků, všechny jsou 

umístěny ve stěně na vnějším obvodu bazénu a zajišťují plynulé proudění vody.  

3.2.2.2. Místa měření 

  

Obr. 3.11 Sací otvory S3 a S4 (čtvercové mříže) a vtokový otvor V1 (kruhový) [zdroj: vlastní] 

Obr. 3.10 Celkový pohled na atrakci divoká řeka [zdroj: vlastní] 
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3.2.2.3. Naměřené hodnoty 

Měření podtlaku probíhalo při částečném zakrytí sacího otvoru. Při měření na průtočné 

ploše 0,015 m2 byla naměřena hodnota tlaku -3,60 m v. sl.  

Střední vzdálenost sacího otvoru od hladiny je 70 centimetrů.  

Pro posouzení kritéria vzdálenosti dvou nejbližších sacích otvorů byly vzhledem ke 

schématu zapojení uvažovány otvory S1 a S2 jako jedno sání a otvory S3 a S4 jako druhé 

sání. Vzdálenost mezi vnějšími okraji mříží S2 a S3 je 270 centimetrů. 

  

Obr. 3.12 Půdorysné schéma posuzovaného okruhu atrakce divoká řeka [zdroj: vlastní] 

 

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 

SACÍ POTRUBÍ 

S1-S4   SACÍ OTVORY 

V1-v4  VTOKOVÉ OTVORY 

Q  - PRŮTOK PŘÍSLUŠNÝM 
  OTVOREM 
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Vlastnosti sacích otvorů: 

 průměr jednoho otvoru mřížky  7 mm 

 počet otvorů v jedné mřížce  484  

 celková průtočná plocha   S = 484 ∙ π∙ (
0,007

2
)

2

 [m2] 

Vlastnosti vtokových otvorů: 

 kruhový tvar s dělící přepážkou 

 průměr kruhu    72 mm 

 rozměry přepážky   72 x 3 mm 

 celková průtočná plocha  S = π∙ (
72

2
)

2

- 72∙3 [mm2] 

Měření průtoků v jednotlivých částech potrubí: 

 

 

 

 

3.2.2.4. Dopočítané hodnoty 

Vypočtené hodnoty rychlostí u sacích a vtokových otvorů podle rovnice (9): 

 

 

 

 

 

 

vtok Q [m3/h] sání Q [m3/h] 

V1 97,4 S1 100,5 

V2 99,4 S2 101,2 

V3 99,3 S3 98,8 

V4 101,9 S4 97,5 
Tab. 3.8 Průtoky na vtokových a sacích otvorech atrakce divoká řeka  

Otvor Q [m3/h] S [m2] v [m/s] 

V1 97,4 3,86∙10-3 7,02 

V2 99,4 3,86∙10-3 7,16 

V3 99,3 3,86∙10-3 7,15 

V4 101,9 3,86∙10-3 7,34 

S1 100,5 1,86∙10-2 1,50 

S2 101,2 1,86∙10-2 1,51 

S3 98,8 1,86∙10-2 1,47 

S4 97,5 1,86∙10-2 1,45 

Tab. 3.9 Spočítané rychlosti sacích a vtokových otvorů atrakce divoká řeka 
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Síla působící na sacím otvoru byla vypočtena z naměřeného tlaku a průtočné plochy krycí 

mřížky pomocí rovnic (10), (11) uvedených v kapitole 3.2.2. Průtočná plocha byla 

dopočítána ze zjištěných vlastností mřížky. 

Vypočtená sací síla: 

 p [m v. sl.] p [Pa] S [m2] h [m] ph [Pa] F [N] 

Divoká řeka – sání 1 3,6 35303 0,0146 0,7 6865 617 
Tab. 3.10 Spočítaná síla sacího otvoru na atrakci divoká řeka  
 

 

3.2.2.5. Vyhodnocení 

DIVOKÁ ŘEKA 

MÍSTO MĚŘENÍ RYCHLOST [m/s] KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

sání 1 1,50 

≤ 0,5 m/s 

nevyhovuje 

sání 2 1,51 nevyhovuje 

sání 3 1,47 nevyhovuje 

sání 4 1,45 nevyhovuje 

vtok 1 7,02 

≤ 15 m/s 

vyhovuje 

vtok 2 7,16 vyhovuje 

vtok 3 7,15 vyhovuje 

vtok 4 7,34 vyhovuje 
Tab. 3.11 Vyhodnocení rychlostí v divoké řece  

MÍSTO MĚŘENÍ SACÍ SÍLA [N] KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

Divoká řeka SÁNÍ 1 617 ≤ 300 N nevyhovuje 
Tab. 3.12Vyhodnocení sací síly v divoké řece   

MÍSTO MĚŘENÍ ROZMĚR OTVORU 
[mm] 

KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

Divoká řeka, sání  7  
0-8; 25-110; ≥ 230 

vyhovuje 

Divoká řeka, vtok 72; 34,5 vyhovuje 
Tab. 3.13 Vyhodnocení velikosti otvorů  
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DIVOKÁ ŘEKA - KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ RIZIKA ZACHYCENÍ (kromě rychlosti) 
nutno splnit alespoň jednu z částí a – c 

a) vícenásobný sací odtokový systém (pro splnění (a) nutno splnit body a1, a2, a3) 

a1 minimálně dva sací odtoky na jedno čerpadlo ANO 

a2 vzdálenost mezi nejbližšími body sacích prvků  2 m ANO (vzdálenost 2,7 m) 

a3 při blokaci pojme zbylý volný odtok 100 % průtoku ANO 

PODMÍNKA (a) SPLNĚNA 

b) systém sacího odtoku má pouze jednu roštnici (pro splnění (b) nutno splnit min. 1 z bodů b1-3) 

b1 jeden uživatel nesmí zakrýt více než 50 % otvoru  

b2 vyklenutí krytu po směru proudění, sání po obvodě  

b3 roštnice má plochu ohraničenou sacími otvory  1 m2  

PODMÍNKA (b) NEPOSUZOVÁNA (systém má více než 1 roštnici) 

c) akumulační nádrž 

PODMÍNKA (c) NESPLNĚNA 

Tab. 3.14 Vyhodnocení rizika zachycení uživatele na atrakci divoká řeka  

 

3.2.3. REKREAČNÍ BAZÉN 2 – ČÁST PRO POTÁPĚNÍ 

3.2.3.1. Popis 

Rekreační bazén 2 je legislativně řazen mezi plavecké bazény. Do této kategorie spadá na 

základě kritéria teploty vody, která je pro plavecké bazény ≤  28°C. V tomto bazénu je 

voda udržována na teplotě 28°C.  Rekreační bazén je rozdělen na mělkou část s masážními 

lůžky a hlubokou část pro potápění. Pro okruh atrakcí je bazénová voda nasávána čtyřmi 

stěnovými otvory v blízkosti dna potápěcího bazénu a vracena zpět přes masážní lůžka. U 

tohoto bazénu byla shledána zásadní chyba ještě před samotným měřením. Ve strojovně 

jsou sériově instalována dvě čerpadla New BCC o výkonu Q = 75 m3/h, H = 10 m při 2900 

otáčkách za minutu, která mají přívodní sací potrubí pouze z jednoho sacího otvoru 

v bazénu. Z hlediska bezpečnosti má být pro jedno čerpadlo přivedeno sání alespoň ze 

dvou míst, aby se minimalizovalo riziko přisátí koupajícího. Vzhledem k tomuto 

nebezpečnému zapojení byl pro další měření a posouzení zvolen právě tento sací otvor. 

Měřeny byly podtlaky a rychlosti jak pro každé čerpadlo zvlášť tak i pro souběžný chod 
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obou čerpadel. Rychlosti byly měřeny opakovaně ve více částech sacího otvoru, vždy bylo 

měřeno minimum, průměr a maximum. Výsledné hodnoty minimální, průměrné i 

maximální rychlosti byly průměrovány z příslušné sady naměřených rychlostí. 

3.2.3.2. Místo měření 

 

3.2.3.3. Naměřené hodnoty 

Měření tlaku na sacím prvku probíhalo ve více variantách:  

A. Částečné zakrytí sacího otvoru při chodu čerpadla 1   -2,50 m v. sl. 

B. Úplné zakrytí sacího otvoru při chodu čerpadla 1   -3,35 m v. sl. 

C. Úplné zakrytí sacího otvoru při chodu čerpadla 2   -3,68 m v. sl. 

D. Úplné zakrytí sacího otvoru při současném chodu obou čerpadel -4,29 m v. sl. 

Střední vzdálenost sacího otvoru od hladiny je 2,5 metru.  

Krycí mřížka má otvory nepravidelného tvaru, běžný výpočet plochy pomocí vzorců je 

v tomto případě nevhodný. Plocha byla zjištěna přes software AutoCAD překreslením 

mřížky v měřítku 1:1 a následným vygenerováním vlastností přes příslušné příkazy.  

Obr. 3.13 Pohled na sací otvory [zdroj: vlastní] 
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 celková průtočná plocha  S = 0,0107 m2 

 

 

 

 

Měření rychlostí na sacím otvoru probíhalo ve třech variantách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4. Dopočítané hodnoty 

Síla působící na sacím otvoru byla vypočtena z naměřeného tlaku a průtočné plochy krycí 

mřížky pomocí rovnic (10), (11) uvedených v kapitole 3.2.2. 

Varianta měření p [m v. sl.] p [Pa] S [m2] h [m] ph [Pa] F [N] 

A 2,50 24516 0,01072 2,5 24516 525 

B 3,35 32851 0,01072 2,5 24516 615 

C 3,68 36087 0,01072 2,5 24516 649 

D 4,29 42069 0,01072 2,5 24516 714 
Tab. 3.16 Dopočítané sací síly na sacím prvku v bazénu pro potápění   

Varianta měření Rychlost [m/s] 

E – čerpadlo 1 v 

chodu 

minimum 0,46 

průměr 0,48 

maximum 0,51 

F – čerpadlo 2 v 

chodu 

minimum 0,52 

průměr 0,60 

maximum 0,64 

G – obě čerpadla v 

chodu 

minimum 1,32 

průměr 1,36 

maximum 1,41 

Tab. 3.15 Sací rychlosti v bazénu pro potápění  

Obr. 3.14 Krycí mřížka sacího otvoru 
   [zdroj: vlastní] 
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3.2.3.5. Vyhodnocení 

REKREAČNÍ BAZÉN 2 

VARIANTA MĚŘENÍ RYCHLOST [m/s] 
průměr (max)  

KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

E 0,48 (0,51)  

≤ 0,5 m/s 

nevyhovuje 

F 0,60 (0,64)  nevyhovuje 

G 1,36 (1,41) nevyhovuje 
Tab. 3.17 Vyhodnocení rychlostí na sacím prvku  

VARIANTA MĚŘENÍ SACÍ SÍLA [N] KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

A 525 

≤ 300 N 

nevyhovuje 

B 615 nevyhovuje 

C 649 nevyhovuje 

D 714 nevyhovuje 
 

MÍSTO MĚŘENÍ ROZMĚRY 
OTVORU [mm] 

KRITÉRIUM DLE  
ČSN EN 13451 

NE/VYHOVUJE 

Rekreační b. 2, sání 8; 21 0-8; 25-110; ≥ 230 nevyhovuje 
 

REKREAČNÍ BAZÉN 2 - KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ RIZIKA ZACHYCENÍ (kromě 
rychlosti) nutno splnit alespoň jednu z částí a – c 

a) vícenásobný sací odtokový systém (pro splnění (a) nutno splnit body a1, a2, a3) 

a1 minimálně dva sací odtoky na jedno čerpadlo NE 

a2 vzdálenost mezi nejbližšími body sacích prvků  2 m NE 

a3 při blokaci pojme zbylý volný odtok 100 % průtoku NE 

PODMÍNKA (a) NESPLNĚNA 

b) systém sacího odtoku má pouze jednu roštnici (pro splnění (b) nutno splnit min. 1 z bodů b1-3) 

b1 jeden uživatel nesmí zakrýt více než 50 % otvoru NE 

b2 vyklenutí krytu po směru proudění, sání po obvodě NE 

b3 roštnice má plochu ohraničenou sacími otvory  1 m2 NE 

PODMÍNKA (b) NESPLNĚNA 

c) akumulační nádrž 

PODMÍNKA (c) NESPLNĚNA 

Tab. 3.20 Vyhodnocení rizika zachycení uživatele na sacím prvku rekreačního bazénu 2  

  

Tab. 3.18 Vyhodnocení sacích sil na sacím otvoru  

Tab. 3.19 Vyhodnocení velikosti otvorů v krycí mřížce sacího prvku  
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4. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ A DISKUZE 

Toto vyhodnocení vychází z předchozích dílčích hodnocení jednotlivých bazénů. V rámci 

provedené kontroly, zda je bazénový provoz v souladu s platnou legislativou, uspěly 

pouze vtokové prvky. U nich byla dodržena maximální rychlost i velikosti otvorů. 

V celkovém pohledu jsou rozměry otvorů spíše dodržovány, jediný konflikt nastal 

v případě krycí mřížky v bazénu pro potápění, kde rozměry otvorů neodpovídají 

požadavkům normy. Značné rozpory s legislativou vykazují veškeré sací prvky. Povolená 

sací rychlost byla překročena ve všech zkoumaných případech, často dosahovala až 3x 

vyšších hodnot, než udává norma. Maximální sací síly byly dodrženy pouze v případě 

trysek ve vířivce. U sacích otvorů s krycími mřížkami byla v obou bazénech sací síla 

překročena přibližně dvojnásobně, což je zásadní bezpečnostní problém. Lze 

předpokládat, že návrh byl proveden pouze odhadem a jsou zde instalována 

předimenzovaná čerpadla. Další příčinou problému mohou být nevhodně použité sací 

trysky, v ČR není legislativně daná povinnost, aby výrobce uváděl technický list 

s parametry daných sacích prvků. 

V dvojvířivce je celkově nízké bezpečnostní riziko, sací rychlosti sice byly překročeny, ale 

sací síly jsou zde minimální oproti dovoleným hodnotám a je zde funkční vícenásobný sací 

systém. V případě atrakce divoká řeka je riziko zachycení člověka také částečně sníženo 

díky funkčnímu vícenásobnému sacímu systému, nicméně není vyloučeno. U bazénu pro 

potápění vícenásobný systém není realizován a není zde ani žádný jiný bezpečnostní 

prvek. Navíc právě v tomto bazénu neodpovídá předpisům ani konstrukce krycí mřížky, 

její otvory jsou nevyhovující a je zhotovena z měkkého plastu. V případě přisátí člověka 

může dojít k prasknutí mřížky a tím dalšímu zvýšení sací síly, nebo v případě zachycení 

končetin až k jejich proniknutí dále do sacího potrubí. Bazén pro potápění shledávám 

nebezpečným na základě všech posuzovaných kritérií. Měl by být odstaven z provozu, 

dokud nedojde k eliminaci zmíněných bezpečnostních rizik. K pochybení zde došlo ve fázi 

projektu, kdy nebylo navrženo ani vícenásobné sání ani vhodné samostatné sání. 

K dalšímu pochybení došlo při realizaci, kdy byly použity nevhodné krycí mřížky jak 

rozměrově, tak materiálově. 
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ODHALENÝ NEDOSTATEK DOPORUČENÍ 

Překročené sací rychlosti 
Výměna trysek (zvětšení průtočné plochy). 
Snížení výkonu čerpadla (frekvenční měnič). 

Překročené sací síly 
Snížení výkonu čerpadla (frekvenční měnič). 
Snížení průtoku navýšením ztrát v systému. 

Nevhodný materiál krycí mřížky 
Výměna krycí mřížky za bezpečný typ. 
Doplnění legislativy - výčet konkrétních 
materiálů vhodných pro krytí sacích prvků. 

Rozměry otvorů mřížky v rozporu 
s normou 

Výměna krycí mřížky za vhodnější typ. 
Důsledné kontroly při výstavbě. 

Samostatné sání s krytím, které 
nesplňuje bezpečnostní předpisy 

Zvětšení sacího otvoru a použití vhodné mříže. 
Instalace vakuového ventilu. 
Stavební úpravy, vybudování zdvojeného sání. 

Celkově špatný návrh sacích prvků 

Stanovení povinnosti poskytovat k sacím prvkům 
technické listy. 
Provádět důslednou kontrolu projektové 
dokumentace. Musí být vždy navrženo bezpečné 
sání (vícenásobné nebo s prvkem zabraňujícím 
přisátí) 
Čerpadla nesmí být předimenzovaná. 

Neefektivní způsoby záchrany při 
mimořádné události v bazénu 

Stanovení postupů pro obsluhu bazénového 
provozu a pro IZS. 

Tab. 4.1 Obecné vyhodnocení problémů a návrhy možných řešení 

 

Umístění sacích otvorů vůči hladině není legislativně ošetřeno, následující posouzení je 

proto pouze subjektivního charakteru. Sací otvory v divoké řece jsou v hloubce 0,7 metru 

a v potápěcím bazénu v hloubce 2,5 metru. Otvory blíž k hladině jsou snadno přístupné 

pro každého a z tohoto hlediska je vyšší riziko zachycení, ale pokud by k zachycení došlo, 

pravděpodobně bude mít oběť hlavu nad vodou a dokáže si přivolat záchranu, nebo 

v horším případě zůstane sice potopená, ale blízko k hladině na viditelném místě, kde je 

dostatečná šance na rychlou pomoc. Naproti tomu sací otvory v hloubce 2,5 metru jsou 

sice hůře přístupné, běžně se návštěvníci pohybují převážně u hladiny, ale pokud už k nim 

někdo doplave a zůstane zachycen, je otázkou, jakou dobu bude uvězněn pod hladinou, 

než si jej vůbec někdo všimne a než bude zahájena záchrana.  
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Možností řešení nevyhovujícího stavu daných bazénů je více. Existují jak metody 

vyžadující stavební úpravu, tak i metody bez větších zásahů. V místech, kde sací síly 

dosahují nebezpečných hodnot, je důležité snížení průtoku. Tím dojde při stejné průtočné 

ploše i ke snížení rychlosti a tlaku. Průtok lze ovlivnit změnou výkonu čerpadla pomocí 

frekvenčního měniče, což je sofistikované i finančně přijatelné řešení. Další možností je 

přivření klapky za čerpadlem, nebo přidání obtokového potrubí. Tím se zvýší ztráty 

v potrubí a průtok se sníží. Více invazivní metodou snížení tlaků je výměna trubního 

vedení za větší dimenzi. S tím souvisí i výměna trysek, nové trysky musí snížit výtokovou 

rychlost oproti původním. V tomto případě může být problémem nedostatek prostoru. 

Změna průtoku je v případě divoké řeky možná jen do určité míry. Pokud by byl průtok 

snížen příliš, došlo by k významnému poklesu rychlosti na vtocích a tím k narušení chodu 

atrakce. Vedle snížení průtoku je v případě bazénu pro potápění nutné změnit systém 

sání. Funkčním, avšak složitějším řešením, by bylo vybudování dalšího sacího otvoru, čímž 

by vzniklo bezpečné zdvojené sání. Jiné, o něco snazší řešení je instalace vakuového 

ventilu na stávající sací potrubí plus úprava krytí sacího otvoru tak, aby byl v souladu 

s legislativou. To znamená buď dostatečné zvětšení nebo vyklenutí. Stavební zásah pro 

zvětšení stávajícího otvoru není tak rozsáhlý jako vytvoření otvoru nového. 

Dále by měla být do budoucna pro bazénové provozy zpracována metodika pro obsluhu a 

složky integrovaného záchranného systému, jak postupovat při mimořádných událostech. 

Na základě konzultací a studování úrazů, ke kterým v posledních letech došlo, byly 

shledány problémy z hlediska neefektivní pomoci zachycené osobě.   
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5. ZÁVĚR 

V posuzovaném bazénovém provozu bylo odhaleno několik bezpečnostních rizik, které 

jsou způsobeny chybným návrhem čerpadel a dalších součástí sacího systému. Problémy 

souvisejí s nedodržením platné legislativy.  

Změřená sací rychlost ve vířivce téměř trojnásobně překročila limitní hodnotu z normy.  

Změřené vtokové rychlosti ve vířivce byly v rozmezí 6 – 18 % z limitní hodnoty. 

Změřená sací síla ve vířivce dosahovala necelé 2 % z limitní hodnoty.  

Podmínka vícenásobného odtoku byla v případě vířivky dodržena.  

Normou povolené rozmezí velikosti otvorů bylo ve vířivce splněno. 

Změřená sací rychlost v divoké řece trojnásobně překročila limitní hodnotu z normy.  

Změřené vtokové rychlosti v divoké řece se pohybovaly kolem 50 % limitní hodnoty.  

Změřená sací síla v divoké řece dvojnásobně překročila limitní hodnotu z normy.  

Podmínka vícenásobného odtoku byla v případě divoké řeky dodržena.  

Normou povolené rozmezí velikosti otvorů bylo v divoké řece splněno. 

Změřená sací rychlost v bazénu pro potápění v případě současného chodu obou čerpadel 

překročila téměř trojnásobně limitní hodnotu z normy. V případě chodu pouze jednoho ze 

dvou čerpadel byly naměřeny hodnoty odpovídající 92 – 104 % limitní hodnoty z normy. 

Změřená sací síla v bazénu pro potápění více než dvojnásobně překročila limitní hodnotu 

z normy.  

Podmínka vícenásobného odtoku nebyla v případě bazénu pro potápění dodržena. 

Normou předepsané vlastnosti pro bezpečný odtokový systém nebyly v případě bazénu 

pro potápění dodrženy.   

Normou povolené rozmezí velikosti otvorů nebylo v bazénu pro potápění splněno. 

V současné době neexistuje předpis, který by udával, jak efektivně postupovat v případě, 

kdy dojde k zachycení člověka u sacího otvoru. 
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