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1. Bezpečnost bazénů a koupališť 

1.1 Bezpečtnost na atrakcích
TNV 94 09 20 - U skluzavek by měla být zajištěna bezpečnost osobou s minimalni
kvalifikaci „zachranařskeho minima“. Pro bezpečny provoz skluzavky se
zpracovava navštěvni řad, ktery se vyvěšuje spolu s označenim skluzavky u
nastupu na skluzavku.

1.2 Obecné zásady
- zajištění min. podchodné výšky 2000 mm, při čemž naše stavební legislativa
předepisuje min 2100 mm.

- teplota vody v bazénech  nesmí přesáhnout 38°C a při teplotách nad 32°C musí
být dle normy uživatel informován. 

- hloubky – v proudových kanálech maximálně 1,35 m, stejně tak u vířivých bazénů.

- bazény s vlnami 
- jsou-li vlny vytvářeny ve speciální komoře (s lopatkou nebo stlačeným 
vzduchem), musí mít krycí mříž komory kromě obvodového rámu pouze svislé 
tyče
- spouštění vln je možné jen na základě akustického signálu,aby se slabší plavci 
mohli včas stáhnout na mělčinu
- nad bazénem musí být řešen účinný dozor
- při vlnobití se musí zabránit skákání do bazénu a potápění
- prvky umístěné v bazénu nesmí způsobit zachycení plavce při
pohybu vlny

1.3 Uzavřené prostory
- pozornost musíme věnovat i uzavřeným prostorám a v nich hlavně
výměně vzduchu

- uzavřený prostor nám nevytvoří jen jeskyně, ale i místo za vodní clonou, ve vodním 
tunelu, případně uprostřed válce z proudu vody stékající z klobouku vodního hříbku

- vždy musíme myslet na to, že se z vody uvolňují plyny vč. chlóru a vodní páry a 
zhoršují podmínky pro dýchání

1.4 Proudící voda
- atrakce by měla umožnit uživateli bezpečný přístup, bezpečný odchod i při
jejím chodu a hlavně proud vody nebo vzduchu nesmí nikdy uživatele narážet



nebo tlačit k pevným konstrukcím, ať už je to nějaká překážka, bazénový
žebřík nebo stěna bazénu

- v proudící vodě by rychlost proudu nikdy neměla překročit 3,5 m/s 

- výjimkou jsou samozřejmě skluzavky, kde se dociluje daleko vyšších rychlostí při 
skluzu

2. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

2.1 Celkové shrnutí
- technická zařízení na koupalištích musí být navržena s ohledem k zajištění 
bezpečnosti provozu návštěvníků 

- jejich konstrukční řešení musí zajišťovat dlouhodobě dostatečnou stabilitu, únosnost 
a odolnost působení chodu zařízení a vlivu uživatelů 



- musí umožňovat snadné čištění, desinfekci a kontrolu bezpečnosti provozu

- výškově řešených prvků musí stavební řešení zabránit pádu návštěvníka z atrakce 

- ovládání provozu technických zařízení musí zabránit nekontrolovatelné spouštění 
chodu návštěvníkem bez vědomí obsluhy

- musí ale umožňovat dozoru ze strany provozovatele havarijní vypnutí chodu 

- veškerá technická zařízení, která používají pro provoz vodu odebíranou z bazénu, 
musí mít zajištěno sání tak, aby nemohlo dojít k přisátí koupajícího k odběrnému 
otvoru

- krytí otvorů sacích zařízení, stěnových nik a pracovních podvodních komor musí 
zabránit vniknutí (vplutí) koupajícího, otvory krytů nesmí mít ostré hrany a velikost 
otvorů musí zabránit prostrčení prstů, resp. končetin a jejich zachycení
- pro daná technická zařízení musí být zajištěna potřebná provozní hloubka vody 

2.2 Zabezpečení vodních atrakcí
- pro každou vodní atrakci v provozu na koupališti, která vytváří proudící vodu s 
rychlostí větší než 0.5 m/s nebo vlnění hladiny s výškou vlny větší než 0.3 m musí být 
po dobu provozu přítomna osoba s kvalifikací min. ZM.

- většina atrakcí funguje na principu proudící vody z bazénu nebo do bazénu, případně 
prouděním vzduchu do bazénu

- tlak vody nebo vzduchu nesmí být pro účastníky překvapením, vždy musí být včas 
varováni

- možností je např. postupné spouštění atrakce než se dosáhne plného tlaku,
aby návštěvník včas zpozorněl, že se něco kolem něj děje

2.3 Bezpečnostní zóny 
- jednotlivých atrakcí se v bazénu vyznačují nebo od sebe oddělují, aby se
působení jednotlivých atrakcí vzájemně neovlivňovalo 

- nebezpečná místa mohou být zvláště náhlé změny hloubky, sání vody z bazénu, 
místa tlakových výpustí v malých hloubkách, případně atrakce způsobující pohyb 
vody



 

3. SKOKANSKÉ BAZÉNY

3.1 Odrazová plocha
- pro skoky do vody se zřizují skokanská zařízení s pevnou nebo pružnou odrazovou 
plochou umístěnou nad hladinou vody

-  za  skoky do  vody se  podle  předpisu  nepovažuje  skákání  z  ochozů bazénů nebo 
startovních bloků plaveckých bazénů

-  stavebně  nebo  konstrukčně  řešené  skokanské  zařízení  se  pro  provoz  dokladuje 
statickým posudkem

- pružná mobilní zařízení se dokladují certifikátem výrobce 

- odrazová plocha musí být z nekluzného materiálu 

- min. šířka pro skokanské zařízení je 0,5 m 



3.2 Bezpečtnostní rozměry skokanského bazénu 
- bazén a skokanské zařízení musí zajišťovat bezpečné použití a bezpečný dopad do 
vody

- min. rozměry a min. hloubka v bazénu v závislosti na výšce skokanského zařízení od 
hladiny skokanského bazénu uvádí tab. 1 

Tab.1 – bezpečnostní rozměry skokanského bazénu a skákacích 
zařízení Pružné skákací zařízení (prkno) 

Pevné skákací zařízení 
(skokanská věž) 

Umístění nad 
hladinou 

1 m 4 m 1 m 3 m 5 m 7,5 m 10 m 

Min.délka x šířka 
plošiny 

4,8 x 0,5 m 5 x 0,6 m 5 x 1,5 m 6 x 1,5 m 6 X 2 m 

(min) doporuč. 
hl.vody 

(3,4 m) 
3,8 m 

(3,8 m) 
4,0 m 

(3,4 m) 3,8 m (3,8 m) 
4,0 m 

(4,1 m) 
4,5 m 

(4,5 m) 
5,0 m 

Min. vzdál.od čelní 
stěny 

9,0 m 10,25 m 8,0 m 9,5 m 10,25 m 11,0 m 13,5 m 

Min. vzdál.od boční 
stěny 

2,5 m 3,5 m 2,3 m 2,9 m 4,25 m 4,5 m 5,25 m 

Přesah přes okraj (min) 
doporuč 

(1,5 m) 1,8 m (1,25 m) 
1,5 m 

(1,5 m) 1,8 m 



4. VODNÍ SKLUZAVKY S     VÝŠKOU NAD 2m  
  ( tj. tobogany, space bowly, dětské skluzavky )

4.1 Definice
- na počatku definuji jak vodni skluzavku tak jednotlive typy skluzavek

- do nich samozřejmě započitavame i tzv. „tobogany“, „kamikadze“ nebo velmi
akčni „space bowly“

- vztahuje se ale i na dětske skluzavky, pokud jejich vyška od hladiny dojezdu 
přesahuje 2 m

- vodní skluzavka  - čast vybaveni se skloněnym kluznym povrchem, s vodou jako 
mediem snižujicim třeni, po kterem uživatel obvykle vlivem gravitace klouzanim 
sjiždi dolů, buď volně, nebo je-li k tomu upravena konstrukce, použitim zařizeni pro 
zlepšeni jizdy (tj. podložky, nafukovaci kruhy nebo dvojkruhy a pod).

4.2 Typy skluzavek 



- u typu 1 a 2 je použití jen pro děti dáno šířkou koryta 
- nosnost není konstruovaná na zdatného dospělého a provozovatel by tak měl ohlídat 
zneužívání těchto skluzavek

- od typu 3 jde hlavně o skluzavky dimenzované na vyšší zátěž, ale „akčnější“ a tak bývá v 
pokynech pro provozovatele stanoven minimální věk pro samostatné používání

- bezpečnější jsou pak typy 6 a 7, kde je průhled na celou dráhu s minimalizací rizika srážky 
uživatelů

- nejvyšší rychlosti a tím i nejvyšší riziko lze očekávat u typu 5 s nejvyšším sklonem a 
nejvyššími docilovanými rychlostmi
- speciální skluzavkou je space bowl, kde je dojezd do trychtýře s následným kolmým 
dopadem do dopadového bazénu

- jak je uvedeno v tabulce, specifikuje norma technické požadavky pro každý typ
skluzavky – průřez koryta, startovní a koncové úseky, tunely a kryté úseky, přístup na
skluzavku a její dojezd, záchytné zařízení a zařízení pro bezpečný odchod uživatele

4.3 Bezpečný dojezd
- důležitou veličinou pro bezpečný dojezd uživatele skluzavky je kromě délky dojezdu i
hloubka dopadu. Tu uvádí tab. 2



- u skluzavek musi byt zajištěn bezpečny dojezd až do uplneho zastaveni jezdce, 
zajištěn jeho bezpečny odchod z mista dojezdu 

- norma specifikuje kromě „plochy dopadu“ i „zachytne zařizeni“ k zastaveni

- technické vybaveni a řešeni z hlediska bezpečnosti provozu jsou parametry, které 
jsou všem renomovaným dodavatelům skluzavek známi, riziko hrozí od doma 
budovaných výrobků

4.4 Normová označení skluzavek
- každá skluzavka s výškou nad 2m od hladiny musí být normově označena těmito 
závaznými údaji:

· typ vodní skluzavky (modrá – 2, 3, 6, červená – 4, 6, 7, černá – 5)
· nejnižší věk pro použiti (u typu 1 a 2 nejvyšší věk použiti)
· hloubka vody v ploše dopadu
· pokyny pro rychlý odchod po dojetí
· doporučené bezpečné polohy pro sjíždění
· jméno (logo) a adresa výrobce, dovozce či firmy, která skluzavku instalovala
· rok instalace



- povinnost označit skluzavku má dodavatel skluzavky, piktogramy pro označení 
udává norma spolu s určením velikosti a barevného provedení

- provozovatel může pokyny pro provoz doplnit, nesmí ale údaje dané dodavatelem 
změnit

- postavená skluzavka musí projít technickou zkouškou specifikovanou kap. 9 normy 

- zkoušku provádí „odborník na vodní skluzavky“, který sjede 10 x ve všech 
povolených polohách a o výsledku zkoušky sepisuje protokol daný kap. 9.3 normy 

- normové označení (např. pro skluzavku typu 3, výšky 8 m a délky 80 m: Vodní 
skluzavka ČSN – EN 1069 – 3 – 8 – 80)

- každý výrobce/dodavatel musí při uvádění do provozu poskytnout
k dodané skluzavce veškerou technickou dokumentaci vč. výpočtů a seznamu
dílů

5. POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

- Provozovatel je povinen:

1) dodržovat pokyny pro údržbu stanovené výrobcem / dodavatelem

2) vytvořit písemné směrnice (provozní řad) týkající se provozních pokynů, s důrazem 
na bezpečnost

3) ve spolupráci se správními orgány zpracovat písemné směrnice pro stav nebezpečí

4) vést provozní deník se záznamem všech událostí vč. nehod a oprav a údržby

5) četnost údržby je min. 1 rok, není-li stanoveno jinak



6. TYPY VODNÍCH ATRAKCÍ 

- skokanské můstky
- skluzavky
- tobogány
- tobogány pro pneumatiky
- vodní chrliče
- masážní trysky
- podvodní osvětlení, hudba
- protiproud
- vodopád
- proudící řeka, kanál
- vodní trampolína
- space bowl – trychtýř
- umělé vlnobití
- vodní jeskyně
- vodní zvířátka
- masážní sedačky
- surfovaní areál
- vodní gejzíry
- podvodní cvičení
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