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Anotace 

HOFMAN, Vít. Zavedení systému řízení BOZP v aquaparku. [s.l.], 2011. 75 s., XLI s. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 

Diplomová práce popisuje zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008, v AQUAPARKU Uherské Hradiště, 

příspěvkové organizaci, coţ je také jejím hlavním cílem. Autor se v práci zabývá 

souvisejícími právními předpisy a poţadavky, které tyto předpisy kladou provozovateli 

aquaparku a popisuje významné systémy řízení bezpečnosti práce, zaváděné v České 

republice. V neposlední řadě také pojednává o příčinách vzniku pracovních úrazů a 

provozních nehod v aquaparcích a v závěru práce diskutuje největší problémy při zavádění 

daného systému řízení. 
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2011. 75 s., XLI s. Master thesis. VSB – Technical university of Ostrava. 

 

This thesis describes the implementation of OH&S management system, in accordance 

with OHSAS 18001:2008 standard, in the Aquapark Uherské Hradiště, contributory 

organization, which is also the main objective of the thesis. The author deals with related laws 

and requirements, which are laid on the operator of Aquapark, and describes important OH&S 

management systems, implemented in the Czech Republic. Further are, discussed the causes 

of occupational injuries and operational accidents in the Aquapark and in conclusion are 

summarized the biggest troubles with the implementation of this management system. 
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Úvod 

Jednou z nejdůleţitějších povinností všech zaměstnavatelů je beze sporu péče o zdraví 

zaměstnanců a vůbec všech osob, zdrţujících se na jejich pracovištích s jejich vědomím. 

Zdraví má člověk jen jedno a je potřeba ho chránit. Aby byla zajištěna alespoň minimální 

úroveň této ochrany, kladou některé z legislativních předpisů zaměstnavatelům, ale také 

zaměstnancům povinnosti, které musejí plnit. Těchto je však často velké mnoţství a je 

vhodné, ne-li nutné, vytvořit v organizaci systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, dále v textu jen BOZP, který toto plnění umoţní a vytvoří se tím příznivé pracovní 

podmínky a bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí. 

Důleţité je, aby se především vedení organizace postavilo kladně k této problematice, 

vyhlásilo svou vlastní politiku BOZP a tu následně provádělo v praxi, právě díky systému 

managementu BOZP, dále jen SMBOZP. Celý systém musí být neustále udrţován 

v aktuálním stavu, přizpůsobován měnícím se skutečnostem, plnění povinností jednotlivých 

zaměstnanců náleţitě vyţadováno a důsledně kontrolováno. V opačném případě systém ztrácí 

na významu a stává se neúčinným. [1]. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční SMBOZP pro AQUAPARK Uherské 

Hradiště, příspěvkovou organizaci, dále jen AQUAPARK, který koncem roku 2010 zahájil 

svůj zkušební provoz. 

V teoretické části diplomové práce bude věnována pozornost významným SMBOZP 

zaváděným v ČR, budou definovány nejdůleţitější předpisy BOZP a povinnosti z nich 

plynoucí a v neposlední řadě také informacím o nejčastějších příčinách vzniku pracovních 

úrazů a provozních nehod v aquaparcích. 

Druhá, tedy praktická část práce se jiţ bude věnovat konkrétnímu AQUAPARKU, který je 

zde podrobněji popsán. Především pak způsobu provedení analýzy rizik a návrhu SMBOZP, 

v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008. 

Zavedení SMBOZP zajistí splnění poţadavků legislativních předpisů vztahujících se na 

organizaci z oblasti BOZP, přehledné a dokumentované plnění těchto poţadavků. 

Dokumentování je velmi důleţitý předpoklad pro dokazování a určení odpovědností, 

v případech vzniku pracovních úrazů nebo provozních nehod. Dále zavedením SMBOZP 

bude docíleno účinného řízení zaměstnanců a také řízení dokumentace BOZP. Všechny tyto 

aspekty zajistí dosaţení a vytvoření bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí. 

Hlavním cílem, pro který je SMBOZP zaváděn však není jen splnění zákonem daných 
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podmínek a tím se zproštění případné odpovědnosti za vzniklou škodu. Hlavním cílem je 

minimalizace nebo lépe eliminace rizik pro pracovníky a další zainteresované osoby, 

především návštěvníky AQUAPARKU a v případě certifikace zavedeného SMBOZP také 

zvýšení prestiţe a image organizace. 

Diplomová práce můţe slouţit jako příručka pro provozovatele aquaparků, v případech, 

kdy se rozhodnou mít systémově řízenou problematiku BOZP. 

 

 

Obrázek 1 - vnitřní areál AQUAPARKU [18] 

 

 

Obrázek 2 - tobogán "Black Hole" [18] 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

V první, tedy teoretické části této diplomové práce, jsou uvedeny informace důleţité ke 

správnému pochopení obsahu praktické části. Čtenář se zde seznámí s problematikou BOZP 

jako takovou, s nejdůleţitějšími legislativními předpisy vztahujícími se k dané problematice a 

také s poţadavky těchto předpisů, z nichţ provozovateli aquaparku vyplývají v oblasti BOZP 

jisté povinnosti. 

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Co to je BOZP? Ţádný platný legislativní předpis ČR přesně nevymezuje tento pojem. 

Odpověď můţeme částečně hledat v Zákoníku práce a to konkrétně části páté, nazvané 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zákoník práce v této části klade jisté poţadavky a to 

jak na zaměstnavatele, zaměstnance a jiné zainteresované osoby, tedy obecně na osoby, tak i 

na pracovní prostředí, lékařské prohlídky, poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, školení a výchovu k bezpečnosti práce, pracovní úrazy a v mnoha bodech se 

odvolává na konkrétnější předpisy. Můţeme tedy vyvodit, ţe BOZP sdruţuje několik vědních 

oborů a disciplín a z nich plynoucí opatření ať uţ právní, organizační, technická, 

administrativní, výchovná atd., jejichţ společným cílem je zamezit vzniku pracovních úrazů a 

poškození zdraví osob vlivem pracovních činností [7]. 

Např. norma ČSN OHSAS 18001:2008 pojem BOZP definuje takto: „Podmínky a faktory, 

které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných 

pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných 

osob na pracovišti“ [9]. 

Jak jiţ bylo naznačeno, provozovatelé organizací jsou povinni plnit jisté legislativní 

poţadavky z oblasti BOZP, tyto budou podrobněji rozepsány v kapitole 2. Těchto poţadavků 

je často velké mnoţství a zaměstnavatelé nemají potřebné znalosti a kvalifikaci pro efektivní 

plnění úkolů v oblasti BOZP, proto tuto povinnost v praxi často zajišťují pomocí odborně 

způsobilé osoby v prevenci rizik (způsobilé v souladu s ustanovením § 9, 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP). Kontrolu nad dodrţováním 

těchto poţadavků v ČR zabezpečuje především Státní úřad inspekce práce, který kontrolu 

vykonává pomocí OIP a jimi pověřenými inspektory, kteří se řídí zákonem č. 251/2005 Sb. o 

inspekci práce [8], [23], [45]. 

Pro provozovatele aquaparků je důleţitou částí BOZP také hygiena práce a pracovních 

podmínek. Činnost aquaparků je postavena především na přítomnosti vody, určené 
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ke sportovním či relaxačním aktivitám návštěvníků a pro zajištění jejich bezpečnosti jsou 

legislativními předpisy stanoveny jisté poţadavky na tuto vodu, její čištění, desinfekci, kvalitu 

apod.  

Důleţité je uvědomit si, ţe s vodou nepřicházejí do styku jen návštěvníci, ale také 

zaměstnanci, ať uţ se jedná o plavčíky, resp. záchranáře nebo jiné osoby, které se pohybují 

v prostorách bazénů a jsou jednak exponováni vodním parám a také mohou do bazénu cizím 

zaviněním nebo z nedbalosti spadnout. Není to však jen voda, která je z hlediska hygieny 

podstatná. Samozřejmě je důleţité sledovat i jiné podmínky na pracovišti. Jsou to 

např. vlhkost a teplota vzduchu, větrání, hluk, chemické škodliviny a prach v pracovním 

prostředí, osvětlení a některá další. 

Dozor nad touto částí BOZP, tedy nad hygienou práce, náleţí orgánům ochrany veřejného 

zdraví, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajští a okresní hygienici, jenţ se řídí 

především dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [4], [39]. 

1.1 Hodnocení rizik 

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, 

popř. k jejich minimalizaci [1]. 

Proces identifikace nebezpečí a následné hodnocení rizik z těchto nebezpečí plynoucích, 

můţeme souhrnně nazvat analýzou rizik.  

Cílem analýzy rizik je včas rozpoznat a porozumět nebezpečím, která mohou vyplývat 

z činností organizace a ujistit se, ţe rizika pro osoby, která vyvstávají z těchto nebezpečí, jsou 

posouzena, jsou u nich stanoveny priority a jsou řízena na takovou úroveň, která je přijatelná, 

resp. nemůţou ohrozit zdraví osob. V ţádném právním předpise nejsou stanoveny poţadavky 

na proces analýzy rizik z hlediska BOZP. Je proto pouze na zaměstnavateli, jaké postupy a 

metody zvolí a jak zodpovědně k této problematice přistoupí. Důleţité však je, ţe otázky 

hodnocení rizik by vţdy měly zaopatřovat odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

 Jisté metody a návody, jak postupovat při hodnocení rizik můţeme hledat v technických 

normách, jako např. ČSN OHSAS 18001:2008, která poměrně obsáhle popisuje poţadavky na 

tuto analýzu. Dle výše uvedené normy OSHAS, autor postupuje v praktické části této 

diplomové práce, kde také budou poţadavky na analýzu rizik blíţe popsány [10]. 
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1.2 Příčiny nejčastějších nehod a úrazů v aquaparcích 

Na první pohled se můţe aquapark jevit jako téměř bezrizikový provoz a největším 

problémem se můţe zdát utonutí některého z návštěvníků. Skutečnost je však podstatně jiná. 

Aquaparky v sobě skrývají nesčetně rizik, která mohou způsobit často aţ katastrofální 

následky, ať uţ pro návštěvníky nebo zaměstnance. Ve strojovnách jsou v hojné míře 

pouţívána vyhrazená technická zařízení, tedy zařízení, která představují zvýšenou míru 

ohroţení ţivota nebo zdraví. Ať uţ jsou to zařízení tlaková, plynová nebo elektrická, vţdy 

můţe být v případě jejich poruchy váţně ohroţen ţivot osob. Strojovny jsou často umístěny 

pod areálem a můţe hrozit jejich zatopení a utonutí obsluhy, případně průsak vody a úraz 

elektrickým proudem. V souladu s platnými legislativními předpisy je nutno vodu pro 

koupání desinfikovat, coţ se dnes nejčastěji děje pomocí chloru. Toho je v aquaparcích 

poměrně velké mnoţství, v závislosti na druhu provozu aţ kolem 0,5 t. Chlor je velmi 

nebezpečný a agresivní plyn, který dráţdí dýchací cesty, plíce, způsobuje dušnost, popálení 

očí a kůţe a při dlouhotrvající expozici způsobí nezvratné poškození zdraví nebo smrt 

postiţeného člověka. Kromě výše jmenovaných jsou dalšími rizikovými faktory 

v aquaparcích samotné vodní atrakce, sauny a v neposlední řadě také návštěvníci. 

Z důvodu nedostatku informací ohledně počtu pracovních úrazů a provozních nehod, se 

autor rozhodl, kontaktovat provozovatele českých aquaparků s ţádostí o poskytnutí těchto 

informací. 

Kontaktoval 27 provozovatelů, tedy přibliţně všechny Aquaparky v ČR. Převáţná většina 

z nich však odmítla informace poskytnout s odůvodněním, ţe se jedná o informace 

choulostivé, které nemůţou sdělit třetím osobám.  

Z informací, které přesto byly získány a to konkrétně od devíti z 27 kontaktovaných 

provozovatelů, lze vyvodit následující: 

K pracovním úrazům zaměstnanců v aquaparcích dochází zcela výjimečně. Za poslední 

rok pouze v jednom z devíti aquaparků došlo k pracovnímu úrazu a to lehkému, kdy si 

strojník při praní filtrů nešťastnou náhodou narazil pravou ruku o blízké potrubí. Jinak 

v těchto aquaparcích nebyly evidovány ţádné pracovní úrazy. 

Ohledně zranění návštěvníků je statistika méně příznivá. Přestoţe ani jeden z devíti 

provozovatelů nevede evidenci úrazů návštěvníků, konstatovali, ţe v průměru dochází 

k přibliţně 10 aţ 20 úrazům měsíčně. Tyto úrazy jsou pak způsobeny ve většině případů 

porušením návštěvního řádu aquaparku, případně náhodným uklouznutím. 
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Ani v případě provozních nehod, nejsou u výše jmenovaných devíti provozovatelů vedeny 

jejich evidence. Shodně pak odpovídali, ţe různé drobné průsaky a úniky vody jsou téměř na 

denním pořádku, k ţádné váţnější provozní nehodě však ani v jednom z aquaparků nedošlo. 

1.2.1 Úrazy a nehody v AQUAPARKU Uherské Hradiště 

Jiţ od prvotního otevření při zahájení zkušebního provozu, AQUAPARK provázel sled 

nepříjemných událostí, v podobě zranění návštěvníků. 

Na vině byl tobogán „Black Hole“, viz obrázek 2 a 6. Přestoţe stavební firma, zodpovědná 

za stavbu tobogánu, trvala a stále trvá na jeho bezpečnosti s odvoláním na jiné státy, kde 

stejný tip tobogánu jiţ dříve stavěla, statistika úrazů mluvila zcela jinak. 

K prvnímu zranění došlo 18. 12. 2010, kdy se mladší muţ během jízdy tobogánem udeřil 

do hlavy. Tento úder mu způsobil bouli na čele a lehký otřes mozku.  

K dalšímu zranění došlo ani ne o týden později, 23. 12. 2010. Tentokrát muţ, přibliţně 

třicátník, vyjel z tobogánu v bezvědomí, s rozseknutým obočím, jehoţ ošetření si vyţádalo 5 

stehů, s otřesem mozku a pohmoţděnou horní končetinou. Muţ byl hospitalizován 

v Hradišťské nemocnici, přes Štědrý den, aţ do soboty 25. 12. 2010.  

Kromě výše uvedených došlo ještě celkem ke 12 lehčím zraněním, především 

pohmoţděninám. Tobogán byl proto na dobu 1 měsíc odstaven mimo provoz a důkladně 

testován. 

Po znovu obnovení provozu však došlo ke třetímu váţnějšímu zranění a to hned 

26. 1. 2011, kdy z tobogánu vyjel otřesený a potlučený muţ, který skončil v péči lékařů. 

Hospitalizace však nebyla zapotřebí. 

Vedení AQUAPARKU proto společně s dodavatelem stavby zvaţují konstrukční úpravu 

toboganu zmírněním jedné ze zatáček ve tvaru „s“ a z tohoto důvodu byl tobogán znovu, dne  

28. 1. 2011, odstaven mimo provoz. 

V pátek 11. 2. 2011 došlo k výměně ostré zatáčky ve tvaru „s“ za méně rychlý prvek 

v konstrukci a tobogán byl znovu uveden do provozu. Od té doby k ţádnému váţnějšímu 

zranění na toboganu nedošlo. Tobogán byl navíc doplněn o nové vnitřní osvětlení a 

bezpečnostní značení nabádající návštěvníky k větší obezřetnosti.  

Kromě výše uvedených úrazů, se AQUAPARK jiţ za svou krátkou existenci setkal 

s poměrně rozsáhlou a závaţnou havárií. Dne 1. 1. 2011 v ranních hodinách, došlo 

k zaplavení velké části strojovny vodou, která místy dosahovala hloubky aţ 0,7 m, a která do 

ní unikla z dosud neznámé příčiny. Byla zaplavená plocha přibliţně 1200 m
2
. Na pomoc byl 
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přizván Hasičský záchranný sbor ČR. Odčerpání vody o celkovém objemu přibliţně 150 000 l 

trvalo asi 2 hodiny.  

Voda poškodila především technologie AQUAPARKU, rozvodny, serverovnu a provoz 

musel být přerušen. Ke znovuotevření došlo v odpoledních hodinách dne 3. 1. 2011. 

Fotografie ze zásahu HZS ČR při odsávání vody ze strojovny, jsou na obrázcích 3, 4, 5 

[44]. 

 

 

Obrázek 3 - zaplavení strojovny [44] 

 

 

Obrázek 4 - zaplavení strojovny [44] 

 

Obrázek 5 - zaplavení strojovny [44] 
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2 Související platná legislativa 

Se vstupem ČR do EU, roku 2004, se kromě jiného, staly směrnice a nařízení rady 

závazné i pro ČR a bylo nutné, je zapracovat do české legislativy – provést tzv. harmonizaci 

předpisů EU s předpisy ČR, ty nejdůleţitější z nich, jsou popsány v následující podkapitole 

[11]. 

2.1 Základní legislativní požadavky 

Stavební pilíře BOZP, jsou v ČR definovány v několika základních právních předpisech. 

Mezi ty nejdůleţitější jistě patří Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Občanský 

zákoník a Zákon o péči o zdraví lidu. 

 Ústava České Republiky 

- Hlava první, Čl. 1, odst. (2) ČR dodrţuje závazky, které pro ni vyplývají z 

mezinárodního práva; odst. (4) Kaţdý občan můţe činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá [19]. 

 Listina základních práv a svobod  

- Hlava čtvrtá, Čl. 28, zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na 

uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon;  

- Čl. 29, odst. (1) Ţeny, mladiství a osoby zdravotně postiţené mají právo na zvýšenou 

ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky; odst. (2), Mladiství a osoby 

zdravotně postiţené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc 

při přípravě k povolání; 

- Čl. 31, Kaţdý má právo na ochranu zdraví. Občané mají právo na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, 

které stanoví zákon) [20]. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Část šestá, Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení; Hlava I, Předcházení 

hrozícím škodám. 

- § 415 – Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 

majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. 

Hlava II, Odpovědnost za škodu. 

- § 420, odst. (1) Kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností 

[21]. 
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 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

- Čl. II, Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha kaţdého jednotlivce ţít 

zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má kaţdý 

občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat 

k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu ţivota a práce [22]. 

 

Jelikoţ BOZP spadá do pracovního práva, stěţejním legislativním předpisem ČR pro 

oblast BOZP, pomineme-li základní právní ustanovení výše zmíněných předpisů, je Zákoník 

práce. Ten se ve svých ustanoveních dále odvolává na některé další právní předpisy. Ty 

nejdůleţitější z nich, včetně samotného zákoníku práce, jsou uvedeny a stručně popsány níţe. 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- V souladu s 89/391/EHS [12], 

- Upravuje pracovně právní vztahy (stanovení délky pracovní doby, přestávek, práce 

přes čas, noční práce, stravování, odměny, pracovní tempo, pracovní cesta, pracovní 

podmínky zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, odvrácení škody, povinnosti 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a další). 

- Upravuje otázky BOZP v pracovně právních vztazích. Především část pátá 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§§ 101 – 108) 

Hlava I, Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

 § 101 – povinnost zaměstnavatele zajistit BOZP; péče o BOZP je nedílnou a 

rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech 

stupních řízení…; informování o rizicích mezi zaměstnavateli; BOZP se vztahuje 

na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdrţují na jeho pracovišti; 

náklady na BOZP hradí zaměstnavatel, nesmí být přímo ani nepřímo přenášeny 

na zaměstnance. 

 § 102 – Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a dále soustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního 

prostředí a hodnotit rizika; zařazovat práce do kategorií (specifikuje zák. č. 

258/2000 Sb.); přijímání opatření proti neodstranitelným rizikům, opatření 

přizpůsobovat měnícím se skutečnostem. 

Hlava II, Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

 § 103 – Povinnosti zaměstnavatele. 
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 § 104 – Poskytování OOPP a MČDP (specifikuje NV. č. 495/2001 Sb.). 

 § 105 – Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

(specifikuje NV. č. 201/2010 Sb.). 

 § 106 – práva a povinnosti zaměstnance. 

Hlava III, Společná ustanovení 

 § 107 – Další poţadavky na BOZP stanoví zákon č. 309/2006 Sb., 

 § 108 – Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP; zaměstnavatel je povinen 

pravidelně 1x ročně organizovat prověrky BOZP na jeho pracovišti. 

- Některá další ustanovení související s BOZP 

 §§ 381 – 393 – odpovědnosti za škodu (pracovní úrazy, nemoci z povolání) [1]. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- V souladu s 89/391/EHS, 2003/10/ES, 2002/44/ES, 92/58/EHS a 89/654/EHS [12], 

Hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 

- § 2 – Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí (rozměry, povrchy, osvětlení, 

mikroklimatické podmínky, prostory pro osobní hygienu, únikové cesty, východy, 

dopravní komunikace, údrţba, úklid, čištění, prostředky pro poskytnutí první pomoci 

(specifikuje především NV. č. 101/2005 Sb.). 

- § 3 – Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (specifikuje 

především NV. č. 591/2006 Sb.). 

- § 4 – Poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (vhodnost pracovních 

prostředků pro práci z hlediska BOZP, vybavení ochrannými zařízeními, ergonomie, 

pravidelné a řádné udrţování, revize, kontroly (specifikují především 

NV. č. 378/2007 Sb., NV. č. 176/2008 Sb., a vyhl. č. 48/1982 Sb., a pro VTZ 

vyhl. č. 18/1979 Sb., vyhl. č. 19/1979 Sb., vyhl. č. 73/2010 Sb., vyhl. č. 21/1979 Sb.). 

- § 5 – Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy (pokud moţno nevykonávat 

činnosti jednotvárné a jednostranně zatěţující organismus, odletující, padající a 

vymrštěné předměty nesmí ohrozit zaměstnance, chránění zaměstnanců proti pádu a 

zřícení, proti ohroţení dopravou, manipulací s nadměrnými břemeny atd. (specifikují 

např. NV. č. 361/2007 Sb., NV. č. 362/2005 Sb., NV. č. 168/2002 Sb.). 
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- § 6 – Bezpečnostní značky, značení a signály (povinnost umístit bezpečnostní značky, 

značení; specifikuje NV. č. 11/2002 Sb.). 

Hlava II Předcházení ohrožení života a zdraví. 

- § 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma. 

- § 8 – Zákaz výkonu některých prací (specifikuje např. vyhl. č. 288/2003 Sb.). 

Hlava III Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost 

- §§ 9, 10 – Odborná způsobilost (specifikuje NV. č. 592/2006 Sb.). 

- § 11 – Zvláštní odborná způsobilost (specifikuje např. vyhl. č. 50/1978 Sb.). 

- § 12 – Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování sluţeb 

mimo pracovně právní vztahy [23]. 

 NV. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, 

- Řeší problematiku pracovních úrazů, rozvádí povinnosti zaměstnavatele dané 

zákoníkem práce, náleţitosti hlášení pracovních úrazů, zpracování záznamu o úraze, 

zasílání záznamu o úraze stanoveným institucím, náleţitosti knihy úrazů a zasílání 

formuláře hlášení změn [24], 

 NV. č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na strojní zařízení, 

- Ukládá poţadavky na strojní zařízení, především pro jejich uvedení na trh a do 

provozu, označení CE [25], 

 NV. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

- V souladu s 89/391/EHS a 89/654/EHS [12], 

- Klade konkrétní poţadavky na pracoviště, především pak v příloze specifikuje 

poţadavky z oblasti stability a mechanické odolnosti staveb, elektrické instalace, 

poţadavky na střechy, příčky, stropy a podlahy, na dopravní komunikace, 

poskytování první pomoci na pracovišti, poţadavky na venkovní pracoviště, na 

skladování a manipulaci s břemeny, tedy poţadavky na sklady a některé další [26], 

 NV. č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 

prostředky [27], 

- Určuje bliţší poţadavky na uvedení OOPP na trh a do provozu, označení CE a 

některé další, 

 NV. č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

- Zaměstnavatel je povinen při provozování dopravy dopravními prostředky postupovat 

v souladu s tímto nařízením [28], 
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 NV. č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, 

- V souladu s 92/58/EHS [12], 

- Klade konkrétní poţadavky na bezpečnostní značení, rozměry, barvy, tvary, 

poţadavky na označování lahví s nebezpečnými chemickými látkami atd. [29]. 

 NV. č. 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

- V souladu s 89/391/EHS a 89/656/EHS [12], 

- Klade poţadavky na OOPP, vyjmenovává, co OOPP nejsou, stanoví způsob 

hodnocení rizik pro výběr OOPP a zařazení prací do tříd čistoty a podmínky 

poskytování MČDP [30], 

 NV. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bezpečný provoz a pouţívání strojů, 

- Stanoví konkrétní poţadavky na stroje a zařízení, jejich vybavení ochrannými 

zařízeními a konstrukcemi, stanoví nutnost vybavit stroje provozní dokumentací atd. 

[31]. 

 Vyhl. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání [32], 

- V souladu s 92/85/EHS [12], 

 Vyhl. č. 48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- Vyjmenovává poţadavky na zajištění bezpečnosti práce při pouţití jednotlivých tipů 

strojů a nářadí, dále poţadavky k zajištění BOZP např. u strojoven, při práci 

s tlakovými nádobami, poţadavky na elektrická vedení, poţadavky na ţebříky a na 

bezpečnost práce při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami [33], 

 Vyhl. č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bliţších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních) [34]. 

 Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice [35], 

 Vyhl. č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti [36], 
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 Vyhl. č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti [37], 

 Vyhl. č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti [38], 

 

Z oblasti hygieny práce jsou to především: 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláška č. 135/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v 

pískovištích venkovních hracích ploch [40]. 

- V souladu s 89/391/EHS, 2003/10/ES a 2002/44/ES [12], 

Díl 1 Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické 

přípravky a vodárenské technologie, koupaliště a sauny. 

- § 3 – Hygienické poţadavky na vodu 

- § 6 – koupaliště a sauny  

 Odst. (1) Umělým koupalištěm je krytá nebo nekrytá stavba určená ke koupání a 

související provozní plochy s vybavením. 

 Odst. (3) Osoba, která provozuje koupaliště je povinna… 

 Odst. (4) Osoba, která provozuje umělé koupaliště nebo saunu, je dále povinna… 

Díl 2 Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých a podmínky 

vnitřního prostředí stavby. 

- § 13 – Vnitřní prostředí staveb a hygienické poţadavky na venkovní hrací plochy. 

Díl 4 Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných 

- § 19 – Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závaţných. 

- § 20 – Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závaţné. 

- § 21 – Podmínky provozování činností epidemiologicky závaţných. 

- §§ 23, 24 – Další podmínky provozování stravovacích sluţeb. 

Díl 6 Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením 

- §§ 30 – 34 – Hluk a vibrace (specifikuje NV. č. 148/2006 Sb.). 

Díl 7 Ochrana zdraví při práci 

- § 37 – Kategorizace prací (specifikují např. NV. č. 361/2007 Sb., a 

vyhl. č. 432/2003 Sb.). 

- § 38 – Měření pro účely kategorizace. 

- § 39 – Rizikové práce [39]. 
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 Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli [41], 

 NV. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

- V souladu s 89/391/EHS a 89/654/EHS [12], 

- Vyčerpávajícím způsobem stanoví minimální podmínky k ochraně zdraví pracovníků, 

hygienické limity a opatření při jejich překročení [42], 

 NV. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

 V souladu s 2003/10/ES a 2002/44/ES a 89/656/EHS [12], 

- Definuje pojmy hluk a vibrace v pracovním prostředí a stanoví minimální opatření 

k ochraně před těmito faktory [43], 

2.1.1 Související technické normy 

V této podkapitole jsou uvedeny nejdůleţitější normy, vztahující se na provoz aquaparků 

ve vztahu k BOZP, viz tabulka 1. 

Tabulka 1 - vybrané technické normy [46], [47] 

Označení normy Název normy 

TNV 94 0920-1,  

 

Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění 

bezpečnosti návštěvníků 

ČSN EN 13451-1 Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody,  

ČSN EN 13451-2 Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla,  

ČSN EN 13451-3 Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro přívod a odtok vody,  

ČSN EN 13451-8 Vybavení plaveckých bazénů - Část 8: Další specifické bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody pro zábavné vodní atrakce,  

ČSN EN 1069-1 Vodní skluzavky vysoké 2 m a více - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody,  

ČSN EN 1069-2 Vodní skluzavky vysoké 2 m a více - Část 2: Pokyny,  

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení,  

ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech,  

ČSN EN 15363  Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor 

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
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Označení normy Název normy 

ČSN EN ISO 6385 Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 33 1600 ed. 2  Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 

ČSN EN 50144-1 Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 

 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy 

ČSN EN 13480-1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně 

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 

 

2.2 Povinnosti provozovatele před uvedením aquaparku do 

provozu 

Poţadavky BOZP, kladené výše zmíněnými legislativními předpisy, na provozovatele 

aquaparků, můţeme rozdělit do několika hlavních skupin a to konkrétně na poţadavky 

z oblastí: 

 pracovní prostředí (provozní budovy); 

 osoby (zaměstnanci, návštěvníci, dodavatelé, atd.); 

 organizace práce; 

 stroje a zařízení; 

 vyhrazená technická zařízení; 

 hygiena práce; 

 nebezpečné chemické látky; 

 prevence závaţných havárií. 

 

Pracovním prostředím jsou zde myšleny především budovy a jiné prostory, kde se běţně 

pohybují zaměstnanci a vykonávají zde své pracovní činnosti. Velmi výhodné, ne-li přímo 
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nutné, je řešit problematiku BOZP jiţ ve fázi projektování stavby, především pak otázky 

rozměrů pracovišť, uliček, únikových cest, rozmístění elektroinstalací, osvětlení, větrání, 

resp. klimatizace apod. [10].  

Při projektování a vybavování aquaparků je také velmi vhodné postupovat v souladu s 

technickými normami, uvedenými v podkapitole 2.1.1.  

 

Obrázek 6 - tobogány "Black Hole" a "X tube" z venkovního pohledu [18] 

 

Provozovateli samozřejmě vznikají také povinnosti vůči zaměstnancům a ostatním 

osobám, vstupujícím s jeho vědomím, resp. souhlasem na pracoviště. Všem těmto osobám 

musí přiměřeně zajistit podmínky, pro ochranu jejich zdraví a poskytnout jim informace o 

rizicích. U zaměstnanců je nutné sledovat jejich zdravotní stav a to pomocí určeného lékaře 

v předem stanovených periodách. Neméně důleţitou povinností je zajištění potřebné 

kvalifikace zaměstnanců a školení o právních a ostatních předpisech BOZP a také informace o 

rizicích, která na ně mohou při práci působit a způsoby ochrany před tímto působením. Jeden 

z moţných způsobů ochrany je poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů. Důleţité je 

také organizovat práci zaměstnanců tak, aby tuto mohli konat bezpečně a to jak pro sebe, tak 

pro ostatní zaměstnance a osoby na pracovišti [1]. 

Stroje a jiná zařízení jsou velmi častým zdrojem úrazu a proto je nutno jiţ při jejich 

výběru dbát na poţadavky BOZP. Stroje a zařízení podléhají vlivem pouţívání opotřebení, 

coţ můţe být také zdrojem pracovních úrazů. Z těchto důvodů je nutné stroje a zařízení 

neustále udrţovat v bezpečném a zdraví neohroţujícím stavu, coţ obnáší pravidelné kontroly, 

opravy a revize. Těmito úkoly musí být písemně pověřeny osoby s příslušnou odbornou 
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kvalifikací a stanoveny odpovědnosti. Také je důleţité zaměstnancům umoţnit bezpečný 

výkon práce s těmito stroji a zařízeními, coţ znamená seznámit je s návodem a zaučit je. 

Vyhrazená technická zařízení jsou taková, která představují zvýšenou míru ohroţení 

ţivota a zdraví osob. V aquaparcích mohou být provozována zejména elektrická (EZ), tlaková 

(TZ) a plynová (PZ) vyhrazená technická zařízení. U těchto je nutné zajišťovat pravidelné 

revize revizními techniky s příslušnou kvalifikací, dle zpracovaného harmonogramu a 

povětšinou také provádět výchozí provozní zkoušky. V případě EZ je podmínkou jejich 

uvedení do provozu, určení vnějších vlivů, které na ně působí a vypracování protokolu o 

tomto určení, na základě čehoţ můţe být zpracován harmonogram revizí. Je nutné písemně 

jmenovat osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz těchto zařízení a také osoby 

pověřené jejich obsluhou [1], [23], [25], [26], [31], [33], [34], [35], [36], [37], [38]. 

Aquaparky jsou provozy, kde se pohybuje značné mnoţství osob pouze spoře oděných 

do koupacího oděvu, pohybujících se na boso a koupajících se ve společných vodních lázních 

– bazénech. Z tohoto důvodu zde hrozí, více neţ v jiných sportovních zařízeních, přenos 

nakaţlivých nemocí a je důleţité věnovat důslednou pozornost hygieně práce. Nejde však 

pouze o hygienu týkající se návštěvníků. Stejně důleţité je věnovat pozornost hygieně práce 

zaměstnanců, kam patří sledování pracovních podmínek, především pak rizikových faktorů, 

jako jsou např. prašnost, hlučnost, vibrace, teplota, vlhkost apod. Mimo jiné, na základě 

těchto faktorů, se provede tzv. kategorizace prací. Tabulka zařazení prací do kategorií (ukázka 

z dokumentu AQ 5) pro AQUAPARK, je součástí přílohy č. 7  [39], [40], [41], [43]. 

Jak jiţ bylo výše naznačeno, je nutné věnovat velkou pozornost desinfekci vody 

v bazénech, čímţ se zabrání přenosu nakaţlivých nemocí. K tomuto účelu se povětšinou 

pouţívá desinfekce vody pomocí chloru. Chlor je ale nebezpečná chemická látka a jeho 

uţívání sebou přináší řadu problémů ve vztahu k zajištění BOZP. Únik chloru by navíc mohl 

způsobit vznik závaţné havárie s negativními důsledky nejen pro daný aquapark, ale také pro 

jeho okolí. Celému systému chlorace vody – chlorovně, je proto nutné věnovat zvlášť velkou 

pozornost a důsledně zajistit bezpečnost jejího provozu a prevenci závaţných havárií. Kromě 

chloru jsou často pouţívány i jiné NCHL, např. pro úpravu jakosti vody, především pak 

kyseliny a zásady[48], [49]. 

Konkrétní výběr těch nejdůleţitějších poţadavků legislativních předpisů a způsob jejich 

plnění organizací AQUAPARK, je uveden v příloze č. 14. 
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3 Systémy řízení BOZP 

Za minulý rok došlo jen v ČR k více neţ 39 000 pracovních úrazů, z nichţ 132 jich bylo 

smrtelných a 870 závaţných (s hospitalizací delší neţ 5 dnů). V celé EU jsou tato čísla 

několikanásobně vyšší. Počet smrtelných pracovních úrazů se pohybuje přibliţně kolem 5 000 

a počet závaţných kolem 75 000 za rok. Na základě šetření těchto úrazů se dá vyvodit, ţe 

většině z nich se dá zabránit. Stačilo by důsledněji dodrţovat alespoň minimální poţadavky 

BOZP dané legislativními předpisy [13]. 

Jelikoţ pracovní úrazy a zvlášť ty smrtelné, jsou pro organizaci velmi negativní jevy a to 

jak z hlediska finančního (náklady spojené s odškodněním, sankcemi, přerušením výroby), tak 

i z hlediska ztráty image firmy, stále více zaměstnavatelů začíná k problematice BOZP 

přistupovat důsledněji a zodpovědněji. V těchto případech, se jako nejsnadnější jeví cesta 

zavést v organizaci normativní doporučení – systém managementu BOZP (SMBOZP). 

Co to SMBOZP je a co vše si pod tímto pojmem představit? 

Norma OHSAS 18001:2008 pojem SMBOZ definuje jako část systému managementu 

organizace, která se pouţívá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejích 

rizik v oblasti BOZP. Systém znamená uspořádaný celek či soustavu věcí nebo myšlenek a 

management potom, kromě jiného, systém teoretických a praktických řídicích znalostí a 

činností. SMBOZP můţeme tedy definovat, jako uspořádanou soustavu teoretických, 

praktických a řídících znalostí a činností s cílem zajistit BOZP zaměstnanců organizace. 

Jinak, zjednodušeně řečeno, jedná se o všechna opatření vedoucí ke zvýšení BOZP a to jak 

právní, organizační, technická, technologická a jiná, která jsou řízena vedením organizace, 

dokumentována a důsledně prováděna v praxi. 

Důleţité je, aby SMBOZP postihoval všechny činnosti, které jsou prováděny na 

pracovištích organizace s vědomím nebo souhlasem vedení. 

Jaké má SMBOZP výhody a proč ho v organizaci zavádět? Hlavním cílem SMBOZP je 

vytvořit bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a tím i zajistit BOZP, čímţ jsou 

naplněny poţadavky §§ 101 a 102, zákoníku práce. Důleţité je podotknout, ţe správný 

SMBOZP klade důraz především na prevenci a teprve v druhé řadě na řešení jiţ nastalých 

nepříznivých událostí. A právě splnění tohoto poţadavku, tedy zajištění prevence předcházení 

ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců, je bez zavedení účinného SMBOZP prakticky 

nemoţné. Pro kaţdou organizaci je samozřejmě ţádoucí, předcházet vzniku pracovních úrazů 

a provozních nehod a to jak z důvodů ekonomických, tak i z důvodu vytváření dobrého jména 
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organizace – image, který v případě pracovních úrazů a provozních nehod v počtu 0, bude 

jistě mnohem příznivější, neţ v ostatních případech [6], [7], [9], [14], [15]. 

3.1 Vybrané systémy řízení BOZP 

Nejběţnější SMBOZP, které jsou zaváděny v ČR, jsou popsány v následujících 

podkapitolách.  

3.1.1 ČSN OHSAS 18001:2008 

Norma je světově uznávaný standard a zároveň nejčastěji implementovaným systémem 

v ČR. Popisuje poţadavky na SMBOZP, coţ by mělo organizaci pomoci zajistit přípravu, 

vytvoření a udrţování tohoto managementu a v konečném důsledku vést k minimalizaci 

pracovních úrazů. Základem SMBOZP dle této normy je vyhlášení politiky a stanovení cílů 

BOZP, které musejí brát v úvahu poţadavky platných legislativních předpisů a také informace 

o rizicích v dané organizaci. 

Systém dle této normy je moţno zavést v organizacích všech tipů, velikostí. Norma také 

respektuje různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Pro zavedení tohoto systému je 

především důleţitý zájem vrcholového vedení a jeho angaţovanost a schopnost zajistit 

podporu pro jeho zavedení a následné fungování ve všech úrovních organizace. 

Norma je zpracována takovým způsobem, aby byla kompatibilní s normami ISO 

9001:2000 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2004 (systém environmentálního 

managementu). Díky tomuto je v konečném důsledku snadnější v organizaci zavést 

integrovaný management BOZP, kvality a ochrany ţivotního prostředí. 

Poţadavek na zavedení této normy je čistě na rozhodnutí organizace. V případě, ţe se 

rozhodne pro zavedení ČSN OHSAS 18001:2008 (dále jen OHSAS), můţe pouţít, pro 

snadnější zavedení, normu ČSN OHSAS 18002:2008 (dále jen OHSAS2 – směrnice pro 

zavádění OHSAS). V případě, ţe se organizace rozhodne, svůj SMBOZP dle OHSAS 

certifikovat některým z certifikačních orgánů, prokáţe tím jeho funkčnost a např. svým 

klientům dá na vědomí, ţe zdraví pracovníků je pro organizaci důleţité [3], [9], [10]. 

Praktická část této diplomové práce se bude zabývat zaváděním SMBOZP pro 

AQUAPARK, dle normy OHSAS). 
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3.1.2 ILO-OSH 2001 

Tato směrnice byla přijata v roce 2001, jako mezinárodní vzor pro zavedení SMBOZP 

kompatibilní s jinými normami. Není právně závazná a její aplikace nevyţaduje certifikaci, na 

druhou stranu ji ani nevylučuje. Směrnice vychází z toho, ţe BOZP by měla být 

neoddělitelnou sloţkou řízení podniku. Poţadavky směrnice pruţně reagují, dle velikosti 

podniku a směrnice také zdůrazňuje, ţe důleţitější neţ formální zajištění BOZP je dosaţení 

pozitivních výsledků v praxi a ţe za BOZP zodpovídá vedení organizace. 

Směrnice obsahuje návod na dvou úrovních, organizační a celostátní. 

Na celostátní úrovni směrnice především vyţaduje vytvoření národního rámce pro BOZP, 

který by měl být podloţen legislativními předpisy a dále formulaci národní politiky BOZP a 

v případě organizace, je vyţadován především pozitivní a aktivní přístup vedení k celé 

problematice ochrany zdraví, k vyhlášení politiky BOZP a jejímu důslednému dodrţování a 

uplatňování všemi zainteresovanými stranami. 

Směrnice je především díky svým kvalitám v ČR často implementovaná [6], [15].  

3.1.3 Program „Bezpečný podnik“ 

Vyhlašuje ho státní úřad inspekce práce společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR a to jiţ od roku 1996. Program je určen pro podnikatele, kteří se rozhodnou ve své 

organizaci zavést SMBOZP, který bude odpovídat nejen českým předpisům, ale také 

poţadavkům, které jsou uplatňovány v zemích EU. Program „Bezpečný podnik“ vychází ze 

dvou nejčastěji uplatňovaných dokumentům, normám řešících problematiku SMBOZP, v EU, 

kterými jsou dvě výše zmíněné, tedy OHSAS a ILO-OSH 2001. Kromě toho vychází také 

z principů, které jsou uplatňovány normami ISO 14001 a ISO 9001, čímţ je opět zajištěna 

kompatibilita a usnadněna cesta pro zavedení integrovaného systému managementu. 

Program je přednostně určen pro zaměstnavatele s počtem 100 a více zaměstnanců, dalším 

poţadavkem programu je, ţe organizace, která se do něj chce zapojit, vykonává činnosti, které 

představují zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví osob.  

Organizace, zavádějící program „bezpečný podnik“ mohou počítat s bezplatným 

poradenstvím ze strany inspektorátů bezpečnosti práce, ale bohuţel, přestoţe program vychází 

z mezinárodně uznávaných standardů, v zemích EU není uznáván. Program „Bezpečný 

podnik“ je pro organizaci účinným nástrojem prevence v oblasti BOZP a především tedy 

pracovních úrazů zaměstnanců [15], [16]. 
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3.2 Srovnání ČSN OHSAS 18001:2008 a ILO-OSH 2001 

Velmi důleţitá je skutečnost, ţe mezi těmito dvěma normami nejsou ţádné podstatné 

rozdíly, proto je zajištěna kompatibilita mezi těmito SMBOZP a v případě, ţe se organizace 

rozhodne přejít z jednoho ke druhému, bude tento přechod poměrně jednoduchý a časově 

nenáročný. 

Hlavní cíle směrnice ILO-OSH 2001 jsou pomoci zemím při vytváření a aplikaci jejich 

národní politiky BOZP a samozřejmě také organizacím poskytnout návod na integraci prvků 

BOZP do celkové politiky. Naproti tomu OHSAS přímo říká, jak má SMBOZP vypadat, 

klade na něj poţadavky a tím umoţní organizaci po zavedení tohoto SMBOZP účinně řídit 

rizika a zlepšovat jejich výkonnost v oblasti BOZP. Důleţitým rozdílem je také zaměření 

jednotlivých norem. ILO-OSH 2001 je zaměřena především na zaměstnance organizace, 

naproti tomu OHSAS má širší záběr a řeší také poţadavky vůči třetím osobám a stranám 

zainteresovaným vůči organizaci [6], [9]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - cyklus PDCA [17] 

 

V principu ale všechny výše jmenované SMBOZP a to jak ILO-OSH 2001 a OHSAS, tak 

i program „bezpečný podnik“ vycházejí z metodiky známé jako Demingův zlepšovací cyklus 

PDCA (Plan - plánuj, Do -  dělej, Check - kontroluj, Act - jednej), který je schematicky 

znázorněn na obrázku 7, čímţ můţe být dosáhnuto neustálého zlepšování celého SMBOZP. 
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První krok, tedy Plan – plánuj, znamená pro organizaci naplánovat přístup k BOZP do 

budoucna, co je potřeba provést, určit priority, jak postupovat, následuje druhý krok Do – 

dělej, konej, proveď, ve kterém jsou plánované opatření realizovány a následně ve třetím 

kroku Check – kontroluj, ovlivňuj, dohlédni, jsou přínosy těchto změn hodnoceny, sledovány 

a v případě zjištěných nedostatků v „posledním“ čtvrtém kroku Act – naprav, koriguj, zaveď 

změny, jsou tyto nedostatky odstraňovány. Slovo posledním, jsem do uvozovek dal záměrně, 

protoţe cyklus PDCA je cyklem nekonečným. Jakmile se dostaneme ke čtvrtému kroku, 

cyklus se opakuje a znovu jsou plánovány nová opatření, k ještě efektivnějšímu zvýšení 

úrovně BOZP v organizaci. Princip neustálého zlepšování dle programu „Bezpečný podnik“, 

který vychází právě z cyklu PDCA, je na obrázku 8 a je v zásadě shodný s principem dle  

OHSAS a ILO-OSH 2001 [7], [9], [16]. 

 

 

Obrázek 8 - princip neustálého zlepšování programu "Bezpečný podnik" [16] 

 

3.3 Srovnání se systémem řízení PZH 

Oba systémy řízení, ať uţ tedy systém řízení BOZP dle standardu OHSAS nebo SMPZH, 

v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií a vyhlášky 

č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií, vycházejí ze stejných 

principů, popsaných v předchozí kapitole, které znázorňuje Demingův zlepšovací cyklus 

PDCA, viz obrázek 7. 
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Základní struktura obou systémů je velmi obdobná, coţ je patrno z tabulky 2, v níţ jsou 

v levém sloupci základní části systému řízení dle OHSAS a v pravém systému řízení PZH. 

Tabulka 2 - srovnání SMBOZP a SMPZH [9], [49] 

SMBOZP SMPZH 

 Politika BOZP  Politika prevence závažné havárie 
 Plánování  Organizace prevence závažných havárií 

 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

 Analýza a hodnocení rizik závažné havárie v 
rozsahu odpovídajícím míře rizika závažných 
havárií a závažnosti jejich následků, 

 Požadavky právních předpisů a jiné 
požadavky  Zásady, cíle  

 Cíle a programy 
 Implementace a provoz 

 Řízení provozu objektu a zařízení 
 
 
 

 Řízení změn v objektu a zařízení 

 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a 
pravomoc 

 Odborná způsobilost výcvik a povědomí 
 Komunikace, spoluúčast a konzultace 
 Dokumentace 
 Řízení dokumentů 
 Řízení provozu 
 Havarijní připravenost a reakce  Havarijní plánování 
 Kontrola 

 Sledování plnění programu prevence závažné 
havárie 

 
 
 
 
 Audit a kontrola 

 Měření a monitorování výkonnosti 
 Hodnocení souladu 
 Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná 

opatření a preventivní opatření 
 Řízení záznamů 
 Interní audit 
 Přezkoumání systému managementu 

 

V praxi, kdyţ pomineme rozdílné zaměření výše zmíněných systémů řízení, 

z principiálního hlediska, zásadním rozdílem těchto dvou systémů je jejich závaznost. 

SMBOZP dle normy OHSAS je zcela dobrovolný a záleţí pouze na provozovateli, zda se 

rozhodne ho zavést a v případě jeho zavedení od něj můţe kdykoliv opustit a přejít na systém 

jiný. Naproti tomu, pokud provozovatel spadá, dle zákona č. 59/2006 Sb., do skupiny A nebo 

B, stává se pro něj zpracování SMPZH závazným.  

Nutno podotknout, ţe provozovatelé aquaparků, jen stěţí budou spadat do výše zmíněných 

skupin, neboť pro zařazení do skupiny A by muselo být v provozu 10 a více tun chloru a pro 

zařazení do skupiny B dokonce více neţ 25 t chloru [9], [48]. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Druhá část této diplomové práce se jiţ věnuje konkrétní organizaci, tedy AQUAPARKU v 

Uherském Hradišti, který je zde popsán a čtenáři přiblíţen. Dále také návrhu postupu pro 

zavedení funkčního SMBOZP v AQUAPARKU. 

V praktické části diplomové práce je uvedeno mnoho dokumentů BOZP spadajících pod 

zaváděný SMBOZP. Pro větší přehlednost jsou v textu odlišeny modrou barvou, psány 

kurzívou a celý název dokumentu je uveden pouze u jeho první zmínky, dále je uváděn pouze 

pod svým označením. Kompletní přehled dokumentace je pak uveden v příloze č. 3. 

4 AQUAPARK Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

 

Obrázek 9 - AQUAPARK Uherské Hradiště [18] 

 

AQUAPARK (viz obrázek 9), byl vybudován na místě bývalého plaveckého areálu a svůj 

provoz zahájil koncem roku 2010. 

Slouţí především jako sportovní, relaxační a zábavní centrum pro širokou veřejnost. 

Součástí objektu je i venkovní areál, který je však v době psaní této diplomové práce před 

dostavbou a zahájení jeho provozu je plánováno aţ na červen 2011, proto se autor v této práci 

bude soustředit především na vnitřní areál a prostory organizace. 
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4.1 Lokalizace AQUAPARKU 

AQUAPARK je situován ve východní části města, poblíţ ostatního městského 

sportovního zázemí, kterým jsou především zimní stadion na severu, fotbalový a atletický 

stadion na jihozápadě a sportovní hala se základní sportovní školou západně od objektu. 

Kromě dříve jmenovaného sousedí AQUAPARK na východní straně s mateřskou školou a 

obytným panelovým sídlištěm. 

Situační pohled je vyobrazen na obrázku 10. Areál AQUAPARKU je zde znázorněn 

červeným ohraničením. Na levé straně obrázku je také znázorněno parkoviště vyhrazené pro 

návštěvníky a červenou šipkou potom hlavní přístupová komunikace pro pěší a hlavní vchod. 

Samotný areál můţeme rozdělit na dvě hlavní části, jak jiţ bylo výše naznačeno. Jsou to 

venkovní a vnitřní areál. V následujících podkapitolách jednotlivé celky podrobněji popíši. 

 

 

Obrázek 10 - situační pohled na AQUAPARK Uherské Hradiště [50] 
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4.2 Vnitřní areál AQUAPARKU 

Vnitřní areál AQUAPARKU je tvořen třemi podlaţími a přístup do něj je realizován 

celkem třemi hlavními přístupovými cestami. Schematické znázornění prvního nadzemního 

podlaţí je zachyceno na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 11 vchod pro 

návštěvníky 

 

Obrázek 12 - vchod pro 

zaměstnance 

 

Obrázek 13 - vchod do strojovny a 

předsíně chlorovny 

 

Zaměstnanci vstupují do objektu vstupem pro zaměstnance, viz obrázek 12. Odtud mají 

přístup ke schodišti a to buď do 1. podzemního podlaţí, tedy do strojovny a k šatnám, 

sprchám a WC pro personál anebo do 2. nadzemního podlaţí, kde se nachází především 

kanceláře personálního, ekonomického oddělení a vedoucích. Samozřejmě je zde také 

průchod k bazénům, šatnám pro návštěvníky a recepci s restaurací. Tento vchod slouţí 

zároveň jako vstup k pronajímaným prostorám, kde je momentálně zřízeno kadeřnictví a 

nehtové studio. Návštěvníci vcházejí vchodem pro návštěvníky, viz obrázek 11. Po vejití se 

dostanou do vstupních prostor, kde je schodiště a osobní výtah vedoucí do vstupní haly 

s recepcí a restaurací a dále vchod do pronajímaných prostor, které jsou momentálně 

pronajímány podnikající fyzické osobě prodávající plavecké potřeby. Ve vstupní hale, jak jiţ 

bylo řečeno, se nachází restaurace s posezením a výhledem na plavecký a zábavní bazén, 

dětský koutek a recepce, kde návštěvníci platí provozovateli vstup a získávají přístupové čipy. 

Vnitřní prostory AQUAPARKU jsou pro návštěvníky rozděleny do tří hlavních zón. Přístup 

do jednotlivých zón je realizovaný pomocí výše zmíněných čipů a je omezen na základě 

zakoupeného druhu vstupné.  
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Zóna 1 je zaměřena na kondiční plavání a výuku plavání jak jednotlivců, tak organizací. 

Nachází se v ní dva bazény (plavecký bazén 25 x 16,7 m a dětský výukový bazén 12 x 8 m) a 

parní kabina.  

 

 

 

LEGENDA 

 

 

1 – Vstupní prostory se schodištěm 9 – dětský bazén 

2 – Dětský koutek 10 – zázemí pro dětský bazén 

3 – Vstupní hala s posezením a restaurací 11 – zábavní bazén 

4 – Recepce 12 – venkovní vyhřívaný bazén 

5 – Restaurace s barem, mokrým barem, kuchyní a 

prostory pro skladování potravin 

13 – tobogány 

6 – Šatny a sociální zázemí 14 – ošetřovna 

7 – Prostory plaveckého bazénu 15 – pronajímané prostory 

8 – Zázemí plavčíka + parní kabinka 16 – chlorovna (sklad lahví kapalného chloru) 

 

Obrázek 14 - schéma 1. NP [18] 
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Zóna 2 je určena pro aktivní vodní radovánky i relaxaci. Tvoří ji především zábavný bazén 

nepravidelného tvaru s divokou řekou, vodní číší, vzduchovou lavicí, vodními chrličemi a 

dnovými perličkami. Dále je to dětské brouzdaliště, výplavový bazén a tobogány „x tube“ o 

délce 185,6 m a „black hole“ o délce 140 m oba o startovní výšce 15,4 m z částečně prosklené 

toboganové věţe. V této zóně mají návštěvníci přístup také k mokrému baru, kde si mohou 

zakoupit nápoje a občerstvení. 

 

 

LEGENDA 

 

 

1 – Vstupní prostory do wellness 5 – Sociální zázemí 

2 – Prostory pro relaxaci 6 – Venkovní terasa pro relaxaci 

3 – prostory saun 7 – kanceláře 

4 – venkovní terasa s bazénkem pro ochlazení  

 

Obrázek 15 - schéma 2. NP [18] 
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Poslední, tedy třetí zóna je wellness centrum se čtyřmi saunami a to finská sauna, 

balnárium, turecká lázeň a bylinná lázeň, k nimţ přísluší také ochlazovací centrum 

s bazénkem na venkovní terase. Kromě výše zmíněného se zde nachází také slaný whirlpool 

bazének, terasa určená pro letní slunění a bar s občerstvením. 

Schéma 2. nadzemního podlaţí, kde jdou vidět především kanceláře zaměstnanců a zóna 

3, tedy wellness centrum pro návštěvníky, je zachyceno na obrázku 15 [18]. 

Za samostatnou část objektu můţeme povaţovat strojovnu v 1. podzemním podlaţí. 

Přístup do strojovny je moţný dvěma vstupy. Jednak schodištěm u vstupu pro zaměstnance a 

dále provozním vstupem do strojovny z venkovního parkoviště viz obrázek 13. 

První zmíněná přístupová cesta, tedy přes schodiště u vchodu pro zaměstnance slouţí jako 

hlavní vchod do strojovny a obsluha, tedy strojníci, tudy přicházejí na své pracoviště na 

začátku směny. Druhý vchod, z venkovního parkoviště na východní straně objektu, slouţí pro 

dopravu provozního vybavení a látek do strojovny a chlorovny, tedy především lahví 

s kapalným chlorem. Strojovna je trvale obsluhována z velínského stanoviště dvěma 

strojníky/údrţbáři. Celý systém je automatický. 

4.3 Venkovní areál AQUAPARKU 

Venkovní areál můţeme pomyslně rozdělit do několika celků. Jsou to víceúčelový bazén 

(zábavní + plavecký), dětský bazén, občerstvení, sportovní hřiště. 

V době psaní této diplomové práce nebyl venkovní areál zcela dokončen a jeho provoz 

zahájen, proto se jím autor více v této diplomové práci nebude zabývat. 

4.4 Zaměstnanci 

V AQUAPARKU k pracuje 37 zaměstnanců, z toho je 14 ţen. Vykonávají následující 

profese: 

 strojník/údrţbář, 

 vedoucí strojník, 

 recepční/pokladní, 

 plavčík/záchranář, 

 kuchař, 

 pomocný kuchař, 

 barman, 

 saunařka, 

 řidič sluţebního vozidla, 

 THP + vedení organizace. 

 

Je nutné podotknout, ţe v objektu provádí úklid a úpravu venkovních ploch externí firma, 

proto mezi profesemi chybí uklízeč(ka). 
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4.4.1 Hierarchie vedoucích pracovníků 

V čele vedení AQUAPARKU, stojí ředitel. Ředitel má pod sebou přímo podřízeny 

ekonoma, vedoucího provozu a vedoucího gastra. Hierarchie vedoucích pracovníků je 

schematicky znázorněna v diagramu na obrázku 16. 

Ekonom je současně zástupcem ředitele. Stará se o ekonomickou část řízení organizace a o 

chod ekonomického oddělení. 

Vedoucí provozu je zodpovědný za provoz AQUAPARKU a za chod technického 

vybavení. Především tedy za chod strojovny, která je srdcem AQUAPARKU a umoţňuje 

provoz bazénů. Kromě toho se stará i o chod recepce, oddělení wellness a samotné bazény 

s atrakcemi. K tomu má k dispozici jemu podřízené vedoucí zaměstnance a to konkrétně 

vedoucího recepce, vedoucího strojníka a vedoucího plavčíka. Vedoucí provozu je současně 

pověřený k zajišťování úkolů spojených s BOZP, PO a EKO.  

Vedoucí gastra zajišťuje chod restaurace s kuchyní, mokrý bar a bar v oddělení wellness. 

 

Ředitel

organizace

Ekonom

(Zástupce ředitele)

Vedoucí provozu

(Zaměstnanec pro oblast BOZP)

Vedoucí

gastra

Vedoucí

strojník

Vedoucí

plavčík

Vedoucí

recepční

Šéfkuchař

 (vedoucí kuchyně)

 

Obrázek 16 - hierarchie vedoucích pracovníků 

 

4.4.2 Pracovní činnosti dle profesí 

Pracovníci AQUAPARKU vykonávají své pracovní činnosti na několika pracovištích. 

Jsou to pracoviště strojovny a skladu chloru, recepce, gastra, vnitřního plaveckého areálu, 

resp. zóny 1, 2, 3 a prostory kanceláří. 

 

 Strojník – údržbář – primární činností pracovníků ve funkci strojník – údrţbář, je 

obsluha strojovny. Toto se uskutečňuje především přes velínské stanoviště. Veškeré 

systémy jsou automatické a napojené na centrální řídicí systém. Z velínského stanoviště je 
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moţno sledovat veškeré potřebné údaje, coţ jsou především provozní teploty, tlaky, stav 

provozních kapalin apod. Přesto strojníci provádějí pravidelnou prohlídku a údrţbu 

strojovny, v případě průsaku vody, tuto odsají, pravidelně perou filtry a kontrolují 

ukazatele na jednotlivých zařízeních. 

 Vedoucí strojník – řídí strojníky / údrţbáře. Je jmenován osobou odpovědnou za provoz 

EZ, TNS, PZ a osobou nakládající s tlakovými nádobami na plyny. 

 Recepční – pokladní – zaměstnanci ve funkci recepční – pokladní pracují ve vstupní hale 

na recepci. Jejich hlavní pracovní náplní je komunikace s návštěvníky, poskytování 

informací a prodej vstupenek. 

 Plavčík – záchranář – na směně jsou přítomni vţdy 3 plavčíci – záchranáři. Jejich hlavní 

činností je dohled nad provozem bazénů a bezpečností návštěvníků. Před začátkem 

provozu kontrolují funkčnost a bezpečnost atrakcí a v pravidelných intervalech měří 

kvalitu vody. Plavčíci – záchranáři mají přesně určené pozice, na kterých se pravidelně 

střídají. Jsou odborně vyškoleni, mají certifikaci k podání první pomoci. 

 Kuchař – kuchaři pracují v kuchyni. Připravují pokrmy pro restauraci. 

 Pomocný kuchař – pomocní kuchaři asistují kuchařům. Zásobují kuchyni potravinami, 

které jsou vyloţeny ve skladu. 

 Barman – barman obsluhuje mokrý bar. Připravuje nealkoholické nápoje pro 

návštěvníky. 

 Saunařka – saunařka je zodpovědná za provoz wellness centra. Vydává návštěvníkům 

ručníky, obsluhuje bar ve wellness centru, stará se o hygienu saunovacích zařízení. 

 Řidič služebního vozidla – řidiči sluţebních vozidel v případě potřeby plní na pokyn 

zaměstnavatele úkoly, k jejichţ splnění je potřeba vycestovat mimo organizaci. 

K dispozici je jeden referentský osobní automobil. 

 Administrativní pracovníci, vedení společnosti – provádějí kancelářské práce, starají se 

na úrovni organizačních opatření o chod AQUAPARKU.  

4.5 Ostatní osoby v AQUAPARKU 

Kromě zaměstnanců se v areálu objektu samozřejmě pohybují i další osoby. Především 

tedy návštěvníci. Vnitřní areál je určen maximálně pro 400 návštěvníků. Kromě těchto se 

v areálu mohou pohybovat i další osoby, jako jsou např. návštěvy, inspekce, revizní technici, 

dodavatelé, nájemníci a zákazníci těchto nájemníků a někteří další. 
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4.6 Nebezpečné technologie a rizika jejich použití 

V této podkapitole jsou popsána rizika plynoucí z nebezpečných technologií pouţívaných 

v AQUAPARKU, které mohou vést ke vzniku provozních nehod a tím i ke vzniku pracovních 

úrazů nebo zranění návštěvníků. Mezi tyto technologie s jistotou můţeme zařadit vyhrazená 

technická zařízení, coţ jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohroţení zdraví a 

bezpečnosti osob a majetku. V AQUAPARKU jsou provozována tlaková, zdvihací a EZ. 

Dále, lze za nebezpečnou povaţovat technologii desinfekce a úpravy vody, pomocí 

nebezpečných chemických látek. Těmto technologiím bude v této práci věnována zvýšená 

pozornost.  

4.6.1 Vyhrazená tlaková zařízení 

Organizace AQUAPARK se rozhodla zřídit svůj vlastní systém topné solární soustavy. 

Solární soustava je tvořena solárními kolektory umístěními na střeše, potrubím pro rozvod 

vody, akumulačními zásobníky topné vody, čerpadlem a především dvěma vyhrazenými 

tlakovými stabilními expanzními nádobami o objemu 500 l, viz obrázek 17.  

Dále, u technologie ohřevu vody pomocí přiváděné vodní páry o teplotě 100 – 110 °C, 

jsou pouţity expanzní nádoby o objemech 33 l, viz obrázek 18, a 500 l. 

 

Obrázek 17 - expanzní nádoby (500 l) 

 

Obrázek 18 - expanzní nádoba (30 l) 

Expanzní nádoby slouţí především k vyrovnávání objemových změn kapalin vlivem 

ohřevu a pracují s přetlaky aţ 1000 kPa. 

Pro zajištění bezpečnosti těchto nádob je vedena průvodní dokumentace, především 

pasport kaţdé tlakové nádoby, jsou prováděny pravidelné revize, kontroly a údrţba a strojníci, 

tedy obsluha těchto nádob, je proškolena revizním technikem tlakových zařízení a k této 

činnosti pověřena a jmenována ředitelem organizace. 
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4.6.2 Nebezpečné chemické látky – úprava vody 

Voda určená k vodním aktivitám návštěvníků AQUAPARKU, musí splňovat jisté 

hygienické limity. Aby tohoto bylo dosaţeno, voda je jednak desinfikována pomocí chloru 

(blíţe popsáno v podkapitole 4.6.3), dále je vytvářen ozon v tzv. ozonogenerátoru, 

viz obrázek 19, který je do vody přimícháván a voda je tzv. ozonizována a jako poslední 

desinfekční stupeň je voda proháněna přes tzv. UV lampu, viz obrázky 20 a 21, kde je 

vystavena UV záření, které hubí mikroorganismy.  

Kromě desinfekce je také nutné hlídat pH vody. Zejména proto, ţe chlor jako desinfekce 

nejlépe působí při určitém pH vody, které je proto nutné hlídat a v případě potřeby zvyšovat 

nebo sniţovat. Ke sníţení pH je pouţíván 38% roztok kyseliny sírové (H2SO4), naopak ke 

zvýšení pH se pouţívá hydroxid sodný (NaOH). V AQUAPARKU je 60 kg hydroxidu 

sodného a 2 x 60 kg kyseliny sírové v barelech, které jsou umístěny ve strojovně a připojeny 

k technologii pomocí hadičky. V případě potřeby je potom odebírána poţadovaná látka aţ do 

dosaţení potřebného pH vody. Strojníci kontrolují v pravidelných intervalech stav barelů a 

jejich plnost. Obě látky se chovají agresivně vůči lidskému tělu a při manipulaci s nimi je 

nutno dbát zvýšené opatrnosti a k práci uţít ochranné pomůcky. Strojníci jsou o manipulaci 

s látkami náleţitě poučeni. 

 

 

Obrázek 19 - ozonogenerátor 

 

Obrázek 20 - UV lampa 

 

Obrázek 21 - ovládací zařízení 

UV lampy 

4.6.3 Desinfekce chlorem 

Z výše uvedených, je právě desinfekce vody pomocí chloru zcela jistě nejvíce 

nebezpečnou technologií v AQUAPARKU a to především proto, ţe chlor při určitých 
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koncentracích spolehlivě hubí všechny ţivé organismy. Celý proces desinfekce se uskutečňuje 

ve chlorovně, která zároveň slouţí jako sklad lahví s chlorem. 

 

 

 

LEGENDA: 

1. Chlorovna; 

2. Předsíň chlorovny; 

3. Místnost pro uloţení kontejnerů na odpad; 

4. Venkovní prostory AQUAPARKU; 

5. Chodba do strojovny; 

Obrázek 22 - schéma chlorovny 

Chlorovna leţí u vchodu do strojovny, viz obrázek 13. Dispoziční řešení chlorovny je 

schematicky znázorněno na obrázku 22, kde je také patrno rozmístění lahví s chlorem a 

vedení vzduchotechniky, jejíţ vyústění je patrno na obrázku 30. 

Vstup do chlorovny je realizován přes předsíň chlorovny. Do této předsíně vedou dva 

vchody. Jeden z venkovních prostor (obrázek 13 vpravo), druhý z prostor chodby vedoucí do 

strojovny (obrázek 24) U obou těchto vchodů je digitální ukazatel koncentrace chloru ve 

chlorovně a spouštěcí zařízení vzduchotechniky, viz obrázek 25. Koncentrace chloru je 
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měřena pomocí speciálních senzorů, rozmístěných ve chlorovně a po překročení stanovené 

limitní hodnoty systém automaticky spustí odsávání vzduchotechniky a pošle varovný signál 

na velín strojovny a sms informaci na stanovená telefonní čísla. 

V předsíni chlorovny je umístěno umyvadlo pro obsluhu a skříňka s plynovou maskou 

s filtrem odolným vůči chloru.  

Do chlorovny se vstupuje z předsíně, dveřmi, které jsou poţárně odolné a mají příslušné 

těsnění proti pronikání chloru a bezpečnostní značení. Jsou zachycené na obrázku 27. 

Samotná chlorovna je potom na obrázku 26, na němţ je dobře patrný také systém 

vzduchotechniky a způsob rozmístění tlakových lahví s chlorem, kterých je celkem 12, o 

obsahu 65 kg chloru.  

Pro aplikaci chloru do oběhové vody se pouţívá podtlakového systému, především kvůli 

jeho efektivnosti a bezpečnosti. Bazénová voda proudí přes injektor a na principu vývěvy 

vytváří podtlak (vakuum) v celém systému rozvodu chloru. Jakmile je dosaţeno předepsaného 

podtlaku, dojde k otevření bezpečnostních ventilů v systému a k následnému postupnému 

nasávání chloru z tlakové lahve do injektoru, kterým je chlor dávkován do vody. Důleţitá je 

skutečnost, ţe chlor je tímto způsobem dávkován pouze do tekoucí vody. Pokud dojde 

k přerušení proudu, dojde současně k přerušení podtlaku v systému a tím k zastavení nasávání 

chloru z lahve. 

Mezi základní komponenty celého systému patří prvek pro připojení k tlakové lahvi, tzv. 

vakuový chlorátor, dále jsou to chlorové hadice a potrubí, manometry a přepínač z prázdných 

lahví na plné. Jak jiţ bylo řečeno, systém je tvořen 12 lahvemi. 6 lahví přitom slouţí pro 

chloraci vody venkovního areálu – okruh 1, 6 pro chloraci vody vnitřního areálu – okruh 2. 

Chlor je odebírán v rámci jednoho okruhu, vţdy pouze z 3 lahví současně, jakmile dojde 

k jejich vyprázdnění, systém po poklesu tlaku (tlak je zobrazován na manometru, viz 

obrázek 29), pomocí přepínače (viz obrázek 28) přepne odběr na další 3 plné lahve. Další 

důleţité prvky systému jsou rotametr, zařízení slouţící pro měření a regulaci nasávaného 

chloru, zpětný ventil injektoru a vlastní injektor. 

 

Princip chlorace vody je zachycen na obrázku 23 a popsán níže v textu. 

„Chlor z tlakové části (tmavě zelená část) je z chlorového tlakového obalu (1) přenášen k 

dávkovacímu místu bezpečně pomocí vakua (světle zelená část). Při porušení rozvodu chloru 

nebo při poruše dávkovacího místa nedochází k úniku chloru, naopak v místě porušení 

rozvodu dojde jen k nasátí okolního vzduchu. V injektoru (22) se vytváří podtlak, vakuum. 
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Silně zrychlený proud vody prochází hnací tryskou (23) a strhává chlor v nasávací trysce (24). 

Chlor se ve vodě rozpouští a vytváří nasycený chlorový roztok (převaţuje kyselina chlorná), 

který se pak vstřikovacím místem přivádí do hlavního proudu upravované vody. Vakuum se 

nachází v celé délce chlorového rozvodu, od vakuem otevřeného zpětného ventilu injektoru 

(21), kompenzátoru kolísání tlaku (20), přes regulátor mnoţství dávkovaného chloru – 

rotametr (19) s měřící skleněnou trubičkou (18), aţ po membránu (12) podtlakového 

regulátoru – chlorátoru. Při dosaţení dostatečného pracovního podtlaku posune membrána 

pomocí táhla (11) kuličku (10) proti pruţině (9) doprava. Chlorový plyn pak proudí kolem 

kuličky (10) do podtlakové části rozvodu. Proud chlorového plynu je regulován dle nastavení 

ventilu na rotametru (19). Rotametr je tvořen kalibrovanou skleněnou trubičkou (18) s 

kuličkou, kde je mnoţství dávkovaného chloru odměřováno (v g/hod) dle polohy kuličky v 

trubičce. Díky výchylkám tlaku vody před a za injektorem není výkon sání injektoru 

konstantní a dávkované mnoţství se mění. Proto norma DIN 19606 předepisuje pouţití 

ventilu, který sací výkon upravuje na stálou hodnotu a kompenzuje tak vzniklé odchylky. 

Tuto funkci v systému zabezpečuje kompenzátor kolísání tlaku (20) umístěný v horní komoře 

zpětného ventilu injektoru (21). 

 

 

Obrázek 23 - princip chlorace vody 
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V případě, ţe kulička (10) např. kvůli nečistotám zcela neuzavře přívod plynného chloru, i 

kdyţ injektorem jiţ neprotéká voda a není vytvářen podtlak, otevře se bezpečnostní upouštěcí 

ventil (15), který umoţní sníţení tlaku v systému odfukem do patrony s aktivním uhlím, kde 

je chlor neutralizován. Aktivní uhlí má však omezenou absorpční kapacitu a po jejím 

vyčerpání můţe chlor vycházet do prostoru chlorovny. V tomto případě by se měl okamţitě 

spustit chlorový poplach. Bezpečnostní uzavírací ventil (16) garantuje bezpečnostní funkci 

upouštěcího ventilu (15) i v případě, ţe je následující vakuový rozvod např. za stěnou 

chlorovny (17) porušen či demontován. Tento bezpečnostní ventil (16) se otevírá jen v 

případě, ţe se v systému vytvoří podtlak. Po vyprázdnění chlorové nádoby do zbytkového 

přetlaku cca. 0,2 bar, se posune kulička (8) ve vstupním ventilu chlorátoru díky pruţině 

doprava a zamezí dalšímu odsávání chloru z tlakové nádoby. Zabezpečí se tak zbytkový tlak 

chloru v lahvi, který zajišťuje ochranu proti vniknutí vody a vlhkosti do nádoby a chrání ji tak 

proti korozi. Chlorový filtr (5) slouţí k ochraně všech citlivých částí, především pak tlakové 

části rozvodu (tmavě zelená část) v chlorátoru. Tlak ve chlorové nádobě je moţné kontinuálně 

kontrolovat na manometru (6), který je součástí chlorátoru. Pro dvojitou bezpečnost je 

manometr vybaven membránou (7) na přenos tlaku. Bezpečné připojení chlorátoru na 

chlorový ventil (2) tlakové nádoby zabezpečuje převlečená matice (4) s těsněním (3). Aby byl 

zajištěn stejný odběr chloru ze všech společně zapojených chlorových lahví v sestavě při 

určitém sacím tlaku injektoru, je chlorátor vybaven nastavovacím zařízením pro současný 

odběr (13), tzv. nastavením otvíracího tlaku chlorátoru. Účinnost tohoto zařízení je pak 

zvýšena omezovačem průtoku chlorového plynu (14), který je umístěn ve chlorátoru těsně 

před připojovacím místem chlorového rozvodu. Omezovač zajišťuje také maximální kapacitu 

odběru chloru za hodinu tak, aby nedošlo k nadměrně rychlému odběru, který by vedl k 

zamrznutí chlorové lahve a k poškození všech částí chlorového systému.“ [51]. 

 

Obrázek 24 - vstup do předsíně ze strojovny 

 

Obrázek 25 - ukazatel koncentrace CL2 
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Obrázek 26 - chlorovna 

 

Obrázek 27 - vstup do chlorovny 

 

Obrázek 28 - zařízení pro automatické přepnutí 

 

 

Obrázek 29 - zařízení pro měření tlaku 

 

Manipulace s lahvemi a obsluha chlorovny 

Lahve s kapalným chlorem nejsou majetkem AQUAPARKU, jsou zapůjčeny od externí 

firmy zabývající se distribucí chloru. Tato firma také zajišťuje bezpečný stav těchto lahví, 

jejich pravidelné kontroly a revize. Pokud dojde k vyprázdnění trojice lahví s chlorem, ty 

zůstanou na svém místě aţ do dodávky nových, plných lahví dodavatelskou firmou. Po 

příjezdu auta s lahvemi, které zastaví na venkovním parkovišti u chlorovny, jsou nové plné 

lahve pomocí speciálního vozíku pro přepravu tlakových lahví dopraveny do chlorovny. Tuto 

činnost zajišťuje dodavatelská firma. Následně je vedoucím strojníkem odpojena prázdná 

láhev, té je ihned nasazen bezpečnostní kryt a je přesunuta bokem ze svého místa a namísto ní 
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ihned namontována lahev plná, jejíţ bezpečnostní kryt je umístěn vedle lahve. Instalaci lahví 

zajišťují vedoucí strojníci. Takto jsou postupně vyměněny všechny prázdné lahve za plné. 

Prázdné lahve jsou naloţeny do automobilu dodavatelské firmy a odvezeny ke kontrole a 

znovunaplnění. Při výměně lahví se vedoucí strojník řídí dokumentem AQ_PR 4 MPBP pro 

nakládání s NCHL, obsluhu chlorovny a manipulaci s tlakovými nádobami na plyny. K této 

činnosti je písemně jmenován a to dokumentem SDo 11.8 Jmenování osoby nakládající 

s tlakovými nádobami na plyny. 

Tři lahve vystačí k desinfekci vody přibliţně po dobu jednoho měsíce.  

Kromě výše uvedených činností, vedoucí strojníci pravidelně, vţdy na začátku pracovní 

směny, překontrolují stav všech komponentů systému pro chloraci vody, u nichţ je tato 

kontrola moţná, o této činnosti uvedou záznam do dokumentu SDo 8.12 Deník chlorovny. 

 

 

Obrázek 30 - vyústění vzduchotechniky 
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5 Analýza rizik a určení způsobu řízení 

Norma OHSAS stanovuje poţadavky na proces analýzy rizik, ale nechává na 

zaměstnavateli, aby si sám zvolil, případně navrhnul postup pro průběţnou identifikaci 

nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení. 

Analýza rizik musí brát v úvahu zejména běţné, ale i mimořádné činnosti a to všech osob, 

které mají přístup na pracoviště (tedy včetně dodavatelů a návštěvníků), lidské chování, 

schopnosti a jiné lidské faktory. Je důleţité brát v úvahu i nebezpečí vznikající mimo 

pracoviště, které však můţou ovlivnit bezpečnost osob v organizaci a to jak ty, způsobené 

činnostmi pracovníků organizace, tak i osob neřízených organizací, popřípadě 

tzv. environmentální nebezpečí. Dále je nutné neopomíjet nebezpečí vznikající přítomností 

materiálů a pracovního vybavení a také změnou pracovních postupů a organizace práce. 

Metodika analýzy rizik musí umoţňovat včasné odhalení nebezpečí, soustavné hodnocení 

rizik, stanovování priorit pro odstraňování nebo minimalizaci rizik, dokumentování těchto 

rizik, efektivní aplikování opatření a všechny výsledky udrţovat neustále v aktuálním stavu. 

Opatření k minimalizaci nebo eliminaci rizik jsou voleny dle následující hierarchie: 

1. odstranění, 

2. nahrazení, 

3. technická opatření, 

4. značení/varování a/nebo organizační opatření, 

5. poskytování OOPP [10]. 

5.1 Hodnocení rizik z hlediska BOZP 

Hodnocení rizik z hlediska BOZP zajišťuje prověrková komise, kterou tvoří OZO 

v prevenci rizik, zaměstnanec pro oblast BOZP, dále jen BT a příslušní vedoucí zaměstnanci. 

Pro AQUAPARK byl stanoven následující postup: 

 

1. identifikace nebezpečných činitelů (nebezpečí), 

a. získání informací o všech pracovních činnostech, 

b. získání informací o všech mimopracovních činnostech (návštěvníci, moţnost 

chování osob v případě vzniku MÚ), 

c. získání informací o strojích a technologiích, 

d. získání informací o okolí organizace 

e. prohlídka prostor organizace, 
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2. prvotní zpracování registru nebezpečí a z nich plynoucích rizik, 

a. sepsání nebezpečí (nebezpečných činitelů, faktorů, činností) do registru, 

b. identifikace rizik z nebezpečí plynoucích, 

c. identifikace ohroţených osob na pracovištích, 

d. hodnocení rizik, dle předem stanovené metody, 

3. opatření, 

a. priorizace rizik, 

b. přijímání opatření ke sníţení rizik, 

c. termínování plnění opatření 

4. informování, 

a. předávání informací průběţně všem relevantním vedoucím zaměstnancům, 

b. předávání informací zaměstnancům na pravidelných školení BOZP, 

5. průběžné přezkoumání 

a. pravidelné prohlídky pracovišť ve lhůtách 1 x 3 měsíce s hlavním cílem odhalit 

dosud nehodnocená rizika a posoudit rizika, vůči nimţ byla přijata opatření, 

b. v případě potřeby aktualizace registru rizik. 

 

Celý proces identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení je blíţe 

popsán ve směrnici AQ_OSM 1 Analýza rizik, registr rizik je potom samostatný dokument 

SDo 1.1 Registr rizik, zápis o pravidelné prohlídce 1 x 3 měsíce se provede do formuláře 

v dokumentu SDo 7.1 Evidence kontrolních činností BOZP.  

Rizika byla hodnocena především na základě třech kritérií a to, pravděpodobnosti vzniku 

nebezpečné situace PVN, pravděpodobnosti negativního působení PNP a následku 

negativního působení NNP. 

PVN nám říká, jaká je procentuální pravděpodobnost, ţe můţe vzniknout nebezpečná 

situace.  

Příklad: Jako nebezpečný faktor jsou identifikovány nože, sekáče, sekery v kuchyni, PVN 

nám říká, s jakou pravděpodobností budou zaměstnanci s těmito nástroji pracovat a tím 

budou vystaveni riziku pořezání, posekání,…. Jelikož v kuchyni je velká pravděpodobnost 

práce s noži, je tomuto nebezpečí přiřazena hodnota 90% což odpovídá slovnímu ohodnocení 

z tabulky pro hodnocení rizik uvedené v příloze č. 6: „Téměř trvalý výskyt.“. 

Dále je hodnocena PNP, která udává pravděpodobnost negativního působení. Pro 

názornost znovu uvedu jednoduchý příklad s noţi, sekáči a sekerami v kuchyni. 
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Příklad: PNP udává procentuální ohodnocení pravděpodobnosti, s jakou může při práci 

s noži, sekáči a sekerami dojít k poranění pracovníka. Je stanovena hodnota 26%, což 

odpovídá slovnímu ohodnocení: „Méně pravděpodobný výskyt“, jelikož zaměstnanci jsou 

vyučení kuchaři s kvalifikací. 

Z výše uvedených, tedy PVN a PNP se jednoduchým výpočtem získá celková 

pravděpodobnost P, s jakou můţe dojít k negativnímu působení rizika. Pro výše uvedený 

příklad je to 23%, coţ odpovídá slovnímu ohodnocení „Velmi málo pravděpodobný výskyt“ a 

dále, dle tabulky pro hodnocení rizik se určí skupina pravděpodobnosti rizika PS v rozmezí 

A (100%) aţ J (0%), v našem případě F (15 – 24%). 

Posledním kritériem je následek negativního působení NNP. Ten nám říká, jaké 

potenciální škody můţe dané riziko napáchat. Je volena deseti stupňová škála, viz tabulka pro 

hodnocení rizik uvedená v příloze č. 6, kde první stupeň odpovídá následku se zanedbatelným 

vlivem na zdraví a 10 stupeň smrtelným následkům. Pro výše uvedený příklad je zvolen 

následek 3, resp. úraz s pracovní neschopností max. 3 dny. 

Z výše uvedených údajů, je moţno riziko zařadit do příslušné skupiny rizika SkR (A1-

A10 aţ J1-J10) a následně do kategorie rizika KtR 1 aţ 5, kde 1 je riziko nepřijatelné a 5 

riziko bezvýznamné a to tak, ţe se určí skupina rizika, která odpovídá buňce v tabulce pro 

hodnocení rizik na řádku dle celkové pravděpodobnosti P, resp. skupiny pravděpodobnosti F a 

ve sloupci dle následku. V našem případě řádek 5 (F), sloupec 3. Dle tabulky pro řazení rizik 

ve spodní části tabulky pro hodnocení rizik dle skupiny do kategorií, výše uvedené riziko 

spadá do kategorie 4, tedy riziko přijatelné, akceptovatelné. 

Kromě výše uvedeného se pro jednotlivá rizika, aby je bylo moţno v rámci jednotlivých 

kategorií dále priorizovat dle významnosti, se u kaţdého rizika určuje tzv. bodové ohodnocení 

rizika BoR v rozmezí 1 - 100, které je dáno součinem třídy následku (1 – 10) a skupině 

pravděpodobnosti PS (1 – 10, resp. A – J). 

Registr rizik je tvořen v elektronické podobě a je nutno zadat pouze hodnoty PVN, PNP a 

NNP, z nichţ se P, PS, SkR, BoR a KtR určí automaticky jednoduchým algoritmem. 

Část, z prvotního zápisu do registru rizik, konkrétně 30 nejvýznamnějších 

identifikovaných nebezpečí a z nich plynoucích rizik kategorií 1 a 2, je součástí přílohy 5. 

V Příloze 6 je pak tabulka pro hodnocení rizik [1], [5], [10]. 
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5.2 Hodnocení rizik z hlediska prevence závažných havárií 

Pro bliţší hodnocení rizik, plynoucích z nebezpečných vlastností chloru, který je 

v AQUAPARKU uţíván k desinfekci vody, byla zvolena metoda DOW´S Index chemického 

ohroţení (index toxicity), a ta následně provedena dle metodické příručky z roku 1994. 

Metodu byla zvolena především pro její relativní jednoduchost a kvantitativní posouzení 

potencionálních rizik, které můţe poslouţit jako vhodný podklad pro havarijní plánování. 

Postup určení indexu chemického ohroţení sestává z následujících kroků: 

 

Krok 1 

Definování možných nehod 

způsobených únikem 

chemické látky 

 
 

 

Krok 2 
Stanovení koncentrací 

ERPG-2 / EEPG-2 

 
 

 

Krok 3 

Stanovení množství 

rozptýlené látky (AQ) pro 

různé scénáře 

 
 

 

Krok 4 

Vybrání scénáře 

s největším množstvím 

rozptýlené látky AQ 

 
 

 

Krok 5 Stanovení CEI 

 
 

 

Krok 6 
Vypočet nebezpečné 

vzdálenosti (HD) 

 
 

 

Krok 7 Vyplnění formuláře CEI 

 

 

Postup výpočtu, dle výše popsaných kroků, metody CEI, je uveden v příloze č. 13 [52]. 
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5.2.1 Vyhodnocení analýzy DOW´S Index chemického ohrožení 

Metodou DOW´S Index chemického ohroţení byly určeny nebezpečné vzdálenosti 

v případě úniku kapalného chlóru z jedné tlakové lahve v důsledku jejího poškození. 

K tomuto poškození můţe dojít např. při manipulaci s tlakovými lahvemi během jejich 

výměny ve chlorovně. 

Hodnoty těchto nebezpečných vzdáleností zaokrouhlené na stovky metrů nahoru jsou, pro 

koncentraci ERPG-1 7,6 km, ERPG-2  4,5 km a pro ERPG-3 1,8 km, tedy značně velké.  

Zóny s moţností nebezpečného působení dle hodnot ERPG jsou graficky znázorněny na 

obrázku 31. 

 

Obrázek 31 - Zasažená oblast [50] 

Jelikoţ hodnota indexu chemického ohroţení vyšla více neţ 200, konkrétně 435,8, byla 

provedena, v souladu s příručkou, další posouzení nebezpečnosti a to podle kontrolního 

seznamu uvedeného v příručce, viz příloha č. 13. 

Na základě vyplnění tohoto kontrolního seznamu byly zjištěny nedostatky, které se stanou 

předmětem další diskuse, a do budoucna je počítáno s jejich průběţným odstraňováním. 

Kontrolní seznam je uveden v příloze č. 13 [52].  
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6 Návrh postupu pro zavedení SMBOZP 

Text této kapitoly je zpracován dle norem OHSAS a OHSAS2. Citace na tyto normy proto 

jiţ níţe uváděny nebudou [9], [10]. 

AQUAPARK je nově fungující organizace, jejíţ vedení se jiţ před samotným zkušebním 

provozem postavilo k problematice BOZP velmi kladně a s pomocí dodavatelské firmy 

poskytující sluţby na úseku BOZP, PO a EKO, pro kterou autor pracuje, se rozhodlo, ţe při 

vytváření systému řízení BOZP bude postupováno v souladu s normou OHSAS tak, aby 

v budoucnu, v případě potřeby, mohl být tento systém certifikován autorizovanou firmou. 

Při zavádění SMBOZP dle normy OHSAS v AQUAPARKU, bylo tedy postupováno 

v souladu s normou OHSAS2 – směrnice pro implementaci OHSAS. Tento postup, opatření, 

dokumentace a některé další činnosti, které bylo nutné zavést, vytvořit nebo provést, jsou 

popsány v následujících podkapitolách. 

Jedním ze základních poţadavků normy OHSAS, resp. OHSAS2 je, aby byl celý 

SMBOZP dokumentován. Proto, je tento systém popsán a realizován mimo jiné, právě 

pomocí dokumentace BOZP, kterou autor pro organizaci AQUAPARK vytvářel a vlastně 

stále vytváří. Přehled dokumentace BOZP je uveden v příloze č. 3, zelenou barvou jsou 

označeny dokumenty zpracované autorem. Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové 

práce, tyto dokumenty jako takové přiloţeny nebudou (tabulky 6 a 7 popisují nejdůleţitější 

dokumenty ve vztahu k SMBOZP a organizační směrnice BOZP), ale v textu je pouze popsán 

jejich obsah, účel a ukázky z vybraných dokumentů jsou uvedeny v přílohách. 

Nutno podotknout, ţe proces zavádění SMBOZP v organizaci je dlouhodobého rázu a jiţ 

v době psaní této diplomové práce je jisté, ţe před jejím dokončením nebude SMBOZP 

kompletně zaveden a funkční, proto především některé dokumenty, které před odevzdáním 

diplomové práce nebudou dokončeny, budou pouze zmíněny a stručně popsán jejich budoucí 

záměr. 

Plán pro zavádění SMBOZP je uveden v tabulce 3. 

Tabulka 3 - zavádění SMBOZP 

Krok Činnost Provést do: 

1. Vytvoření základů SMBOZP 1. 2. 2011 
2. Vstupní audit BOZP 1. 3. 2011 
3. Analýza rizik 1. 3. 2011 
4. Tvorba dokumentace BOZP 1. 6. 2011 
5. Implementace požadavků do praxe 1. 7. 2011 
6. Prvotní přezkoumání SMBOZP 1. 8. 2011 
7. Splnění všech relevantních požadavků OHSAS – zavedení SMBOZP 31. 12. 2011 
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6.1 Požadavky na SMBOZP 

První úkol při zavádění SMBOZP, dle OHSAS2, je stanovit poţadavky na celý zaváděný 

systém. Tyto poţadavky by se měly odvíjet především od úvodního přezkoumání, při kterém 

je jednak srovnán aktuální stav SMBOZP v organizaci s poţadavky OHSAS a dále zváţeny 

především následující body, od kterých se celý SMBOZP bude odvíjet: 

 poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky (viz kapitola 2), 

 identifikace nebezpečí v oblasti BOZP a hodnocení rizik (viz kapitola 5), 

Jelikoţ AQUAPARK je nově vzniklou organizací, doposud ţádný SMBOZP nemá 

vytvořen, proto se toto srovnání jeví jako neirelevantní. Poţadavky právních předpisů 

(obecně) jsou shrnuty v kapitole 2, vedení organizace je s nimi obeznámeno a rozhodnuto, 

tyto poţadavky plnit. Před samotným zaváděním SMBOZP proběhl vstupní audit, jehoţ cílem 

bylo zjistit stav souladu s právními a ostatními předpisy a skutečný stav na pracovištích. Bylo 

postupováno podle předem vytvořené kontrolní tabulky (seznamu) SDo 2.2 Tabulka pro 

porovnání souladu, jejíţ část je ukázána v příloze č. 9, a která je blíţe popsána 

v podkapitole 6.5.2.  Identifikace nebezpečí v oblasti BOZP a hodnocení rizik, v souladu 

s normou OHSAS, je podrobně popsána v kapitole 5. 

Další, velmi důleţitý krok potom je, definice předmětu SMBOZP. AQUAPARK se 

rozhodl implementovat SMBOZP dle OHSAS na celý provoz. Předmětem SMBOZP je tedy 

celý AQUAPARK, nikoli jen vybrané části. 

Poţadavky na SMBOZP jsou popsány v dokumentu AQ_SMBOZP 1 Požadavky na 

SMBOZ.  

6.2 Politika BOZP 

Politika BOZP je dokument, popisující závazek vedení organizace k plnění úkolů BOZP, 

jejich závaţnosti, nutnosti. Pomocí ní vedení demonstruje ostatním zainteresovaným osobám 

důleţitost péče o BOZP a způsoby zajištění této péče. 

V souladu s normou OHSAS a po konzultaci s vedením organizace, byla vytvořena 

politika BOZP pro AQUAPARK. Jedná se o samostatný dokument s označením 

AQ_SMBOZP 2 Politika BOZP. Aby politika plnila svůj účel, bylo rozhodnuto, ţe 

zaměstnanci s ní budou seznámeni na vstupním školení BOZP a dále, v případě potřeby, 

budou mít tento a také ostatní dokumenty BOZP k nahlédnutí u BT, případně na nástěnce ve 

vstupní hale, kde bude k dispozici také návštěvníkům AQUAPARKU. S politikou je nutno 

seznámit také všechny dodavatele a nájemníky a to individuálně, dle moţností organizace. 
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Norma OHSAS zdůrazňuje nutnost pravidelně politiku BOZP přezkoumávat a tím 

zajišťovat její neustálou vhodnost pro organizaci. Pověřeným pracovníkem za toto 

přezkoumání je BT, který tak koná ve spolupráci s OZO v prevenci rizik. Zápis o 

přezkoumání dokumentu BOZP se provede do formuláře v dokumentu SDo 8.1 Zápisy o 

přezkoumání SMBOZP. Jedná se o dokument v elektronické podobě, do kterého jsou 

zapisovány údaje o přezkoumání a kontrolách ve vztahu k BOZP. Zapisuje se datum 

přezkoumání, osoba, která ho provedla, výsledky a případně způsoby odstranění zjištěných 

závad s termíny a také termíny následujícího přezkoumání. 

Politika BOZP organizace AQUAPARK je součástí přílohy č. 1. 

6.3 Plánování 

Norma OHSAS ukládá organizaci povinnost vytvořit, implementovat a udrţovat postupy 

pro soustavnou identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení. Za tímto 

účelem byla zpracována organizační směrnice AQ_OSM 1, ve které je popsáno, jakým 

způsobem probíhá identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, dále jsou zde stanoveny 

odpovědnosti a pravomoci a popsán způsob řízení rizik. Identifikovaná nebezpečí a 

hodnocená rizika jsou sepsány v dokumentu SDo 1.1. Ukázka z registru je součástí 

přílohy č. 5. Tato problematika byla podrobněji řešena v kapitole 5. 

6.3.1 Požadavky právních a jiných předpisů 

Organizace musí vytvářet, udrţovat a implementovat postupy k identifikaci a zajištění 

přístupu k poţadavkům právních předpisů a jiným poţadavkům, které se na ni vztahují. 

Pro ucelený přehled, byl pro AQUAPARK vytvořen vlastní registr právních předpisů a 

českých technických norem, vztahujících se k oblasti BOZP. Tento dokument je označen 

SDo 2.1 Registr právních předpisů. Dokument je v elektronické podobě a má ho k dispozici 

BT. V registru jsou přímé odkazy na aktuální znění zákonů a ČSN online. BT registr udrţuje 

v aktuálním stavu, sleduje změny předpisů a o těchto případných změnách a nových 

poţadavcích neprodleně informuje vedení, aby mohl být stav organizace uveden do souladu 

s těmito předpisy. Při hodnocení souladu s právními a jinými předpisy, se postupuje podle 

kontrolní tabulky SDo 2.2. Ukázka z registru právních předpisů je součástí přílohy č. 8. 

Základní poţadavky právních předpisů uvedeny v obecné rovině, jsou popsány 

v kapitole 2. V příloze č. 14, je výběr těch nejdůleţitějších povinností, plynoucích 

z legislativních předpisů pro provozovatele AQUAPARKU a způsoby plnění těchto 

poţadavků. 
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6.3.2 Cíle a programy 

Dle článku 4.3.3 normy OHSAS musí organizace stanovit cíle, kterých chce na úseku 

BOZP dosáhnout a které jsou v souladu s politikou BOZP. 

AQUAPARK na rok 2011 má stanoveny cíle, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Cíle BOZP 

Krok Cíl Lhůta do: 

1 plně zavést SMBOZP dle OHSAS (splnění všech relevantních 
požadavků normy), 

31. 12. 2011 

2 zajistit soulad se všemi požadavky právních předpisů na úseku BOZP 
vztahujících se na AQUAPARK, 

31. 12. 2011 

3 zajistit potřebnou kvalifikaci všech zaměstnanců, 21. 3. 2011 
4 udržení stavu 0 pracovních úrazů s pracovní neschopností, Kontinuálně 
5 snižování stresu na pracovištích a zvyšování pracovní pohody, Kontinuálně 
6 vést průběžný otevřený dialog se zaměstnanci a zvyšovat jejich 

povědomí o závažnosti problematiky BOZP, 
Kontinuálně 

7 dovybavit všechny pracoviště bezpečnostními tabulkami a značením, 21. 3. 2011 
8 dokumenty strojů a zařízení a pracovní postupy zavést do řízeného 

režimu, 
1. 7. 2011 

9 vytvořit pro zaměstnance nástěnku k prezentaci aktuálních témat 
z oblasti BOZP a tuto udržovat stále aktuální. 

1. 7. 2011 

 

Které kroky bude nutno splnit, aby bylo jednotlivých cílů dosaţeno, kdo bude odpovědný 

a pověřený dosahováním těchto cílů, doba, do které mají být jednotlivé cíle dosaţeny a 

finanční prostředky, které jsou pro toto dosaţení vyčleněny, je popsáno v programech 

k jednotlivým cílům. Program je vlastně plán, ve kterém je popsáno, jak bude jednotlivých 

cílů dosaţeno.  

Cíle a programy jsou popsány v dokumentu AQ_SMBOZP 3 Cíle a programy. Ukázka 

z tohoto dokumentu, pro dva vybrané programy, je součástí přílohy č. 2. 

6.4 Implementace a provoz 

V této podkapitole budou popsány důleţité kroky, které je nutné splnit pro zdárné 

fungování celého SMBOZP. 

6.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Stanovení odpovědností, povinností a pravomocí jednotlivých zaměstnanců ve vztahu 

k problematice BOZP je jedním z hlavních cílů, kterých musí být naplněno, aby zaváděný 

SMBOZP řádně fungoval nejen „na papíře“, ale také v praxi. Stanovit odpovědnost, 

povinnost a pravomoc samozřejmě také znamená, stanovit sankce, které budou uplatňovány, 
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v případě porušení těchto povinností, resp. pravomocí. Tyto sankce jsou v praxi velmi 

účinným nástrojem, pro řízení zaměstnanců, ale samozřejmě jsou uplatňovány aţ v případech 

porušení, jako výchovné opatření. Důleţité je, aby bylo dbáno na prevenci a správnou 

komunikaci se zaměstnanci, kterým je potřeba vysvětlit důleţitost pravidel BOZP, aby je 

nechápali jen jako „nutné zlo“, nařízené zákony, ale jako samozřejmou a potřebnou součást 

kaţdodenních pracovních činností a povinností, která má své opodstatnění.  

Ředitel organizace AQUAPARK přijímá hlavní odpovědnost za BOZP a SMBOZP. 

Jmenoval zaměstnance ve funkci vedoucí provozu, zaměstnancem pro oblast BOZP (BT) 

AQUAPARKU. Jmenování bylo písemné a pověřený zaměstnanec obdrţel jmenovací list 

SDo 11.1 Jmenování zaměstnance pro oblast BOZP.  Jmenovací listy jsou dokumenty, které 

jednak obsahují titulní list, kde je nutné, aby se jmenovaná osoba podepsala a tím dala najevo, 

ţe se jmenováním souhlasí, přijímá odpovědnost a bude plnit stanovené úkoly, které jsou 

podrobněji popsány v obsahu dokumentu. BT při své činnosti úzce spolupracuje s OZO 

v prevenci rizik, která je zaměstnancem externí firmy. Došlo zde ke kumulaci funkcí, kdy 

jeden zaměstnanec je pověřený vedením provozu a současně plněním úkolů BOZP a PO. Toto 

řešení zcela jistě není ideálním, organizace je však příspěvkovou a nemůţe si dovolit 

zaměstnat pracovníka výhradně pro plnění úkolů BOZP. 

Vedení klade důraz na všechny vedoucí pracovníky, viz schéma na obrázku 16, aby 

projevovali osobní angaţovanost a aktivitu směřující k neustálému zlepšování stavu BOZP. 

AQUAPARK také v rámci pravidelných školení BOZP zdůrazňuje zaměstnancům, jejich 

odpovědnost a to jak trestní tak hmotnou, za dodrţování předpisů BOZP a uplatňování 

poţadavků těchto předpisů, které jsou na ně kladeny v praxi. 

Odpovědnosti, povinnosti, pravomoci a úlohy jednotlivých zaměstnanců vzhledem 

k BOZP a SMBOZP jsou blíţe specifikovány v dokumenty AQ_SMBOZP 4 Odpovědnosti a 

pravomoci. Ukázka z tohoto dokumentu je v příloze č. 4. 

Vedení organizace AQUAPARK určilo zdroje, které jsou nezbytné k dosaţení efektivního 

fungování SMBOZP. Jsou to jednak: 

 

1. finanční zdroje, 

2. lidské zdroje, 

3. vybavení. 
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Finančními zdroji jsou přesně stanovené částky, vyhrazené k plnění jednotlivých cílů 

BOZP a zajišťování stavu, především částky k zaplacení osob, dále uvedených.  

Lidské zdroje zahrnují především osoby s odbornou kvalifikací, OZO v prevenci rizik, 

revizní technici, OZO (resp. TPO) v PO apod., kteří plní stanovené úkoly a jsou nápomocni a 

poskytují rady a informace potřebné ke správnému fungování SMBOZP.  

Vybavením jsou pak především OOPP, dále pracovní pomůcky jako např. záchranné 

kruhy, plováky, lékárničky a v neposlední řadě také informační bezpečnostní vybavení (čidla 

pro detekci uniklého chloru) a bezpečnostní tabulky. Příklad tabulek je na obrázku 32. 

 

     

Obrázek 32 - příklad bezpečnostních tabulek [53] 

 

Zdroje jsou blíţe specifikovány v příslušných dokumentech, především pak 

AQ_SMBOZP 3, AQ_OSM 2 Organizační zajištění bezpečnosti a hygieny práce, AQ_OSM 5 

Nákup zboží, vybavení a služeb, AQ_OSM 10 Poskytování OOPP, MČDP a ochranných 

nápojů, SDo 1.1 a AQ_PO 9 Seznam rozmístění PHP a hydrantů a některých dalších. 

6.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Všichni zaměstnanci AQUAPARKU musejí být způsobilí k výkonu své pracovní činnosti 

a v případě potřeby podstoupit výcvik, při kterém si zaměstnanec osvojí potřebné dovednosti, 

a dále by všichni zaměstnanci měli mít povědomí o rizicích, která jim při práci hrozí, o jejich 

odpovědnosti k BOZP, o politice BOZP organizace, o havarijních postupech a některých 

dalších aspektech, které by mohly mít vliv na BOZP. 

AQUAPARK odbornou způsobilost zaměstnanců v oblasti BOZP zajišťuje formou 

školení a zácviků, uvedených v tabulce 5. (Problematika PO zde záměrně uvedena není. 

Přestoţe zcela jistě ovlivňuje oblast BOZP, je natolik specifickou, ţe v této práci podrobněji 

řešena není). 
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Tabulka 5 - Školení BOZP 

ID Druh školení Provádí Lhůta Ověření Dokumentace 

1 Vstupní školení: vedoucí 
zaměstnanci 

OZO v prevenci 
rizik 

Při nástupu Test OS1.1, PL_OS1.1, 
ZTK1, Z_ZTK1 

2 Vstupní školení: zaměstnanci BT Při nástupu Pohovor OS1.2, PL_OS1.2 
3 Periodické školení: vedoucí 

zaměstnanci 
OZO v prevenci 
rizik 

1 x 3 roky Test OS2.1, PL_OS2.1, 
ZTK1, Z_ZTK1 

4 Periodické školení: zaměstnanci BT 1 x rok Pohovor OS2.2, PL_OS2.2 
5 Poučení návštěv BT Vždy při 

vstupu do 
objektu 

Pohovor OS3.1, PL_OS3.1 

6 Poučení zaměstnanců externích 
firem 

BT Vždy před 
zahájením 
práce v 
objektu 

Pohovor OS3.2, PL_OS3.2, 
SDo1.2 

7 Vstupní školení: řidiči služebních 
vozidel 

OZO v prevenci 
rizik 

Při 
jmenování 

Test OS1.3, PL_OS1.3, 
ZTK2, Z_ZTK2 

8 Periodické školení: řidiči 
služebních vozidel 

OZO v prevenci 
rizik 

1 x rok Test OS2.3, PL_OS2.3, 
ZTK2, Z_ZTK2 

9 Vstupní školení: obsluha/osoba 
odpovědná za provoz TNS 

Revizní technik 
TNS 

Při 
jmenování 

Test OS1.4, PL_OS1.4, 
ZTK3, Z_ZTK3 

10 Periodické školení: 
obsluha/osoba odpovědná za 
provoz TNS 

Revizní technik 
TNS 

1 x 2 roky Test OS2.4, PL_OS2.4, 
ZTK3, Z_ZTK3 

11 Vstupní školení: obsluha/osoba 
odpovědná za provoz ZZ 

Revizní technik 
ZZ 

Při 
jmenování 

Test OS1.6, PL_OS1.6, 
ZTK5, Z_ZTK5 

12 Periodické školení: 
obsluha/osoba odpovědná za 
provoz ZZ 

Revizní technik 
ZZ 

1 x 3 roky Test OS2.6, PL_OS2.6, 
ZTK5, Z_ZTK5 

13 Vstupní školení: osoba 
odpovědná za provoz EZ 

Revizní technik 
EZ 

Při 
jmenování 

Test OS1.5, PL_OS1.5, 
ZTK4, Z_ZTK4 

14 Periodické školení: osoba 
odpovědná za provoz EZ 

Revizní technik 
EZ 

1 x 3 roky Test OS2.5, PL_OS2.5, 
ZTK4, Z_ZTK4 

15 Vstupní školení: osoba 
nakládající s tlakovými lahvemi 
na plyny/obsluha/osoba 
odpovědná za provoz PZ 

Revizní technik 
PZ 

Při 
jmenování 

Test OS1.7, PL_OS1.7, 
ZTK2.6, Z_ZTK6 

16 Periodické školení: osoba 
nakládající s tlakovými lahvemi 
na plyny/obsluha/osoba 
odpovědná za provoz PZ 

Revizní technik 
PZ 

1 x 2 roky Test OS2.7, PL_OS2.7, 
ZTK2.6, Z_ZTK6 

17 Zácvik zaměstnanců na 
pracovišti 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

Při nástupu 
a dále dle 
potřeby 

Praktická 
ukázka 

OS4.1, PL_OS4.1 

18 Školení zaměstnanců o příčinách 
vzniku PÚ, PN 

OZO v prevenci 
rizik nebo BT 

Po 
objasnění 
PÚ, PN 

Pohovor OS5.1, PL_OS5.1 

19 Odborné školení 
plavčíků/záchranářů 

Odborná 
organizace 

1 x rok Test OS6.1, PL_OS6.1 

 

Informace o tom, kdo školení provádí, v jakých periodách, na základě kterých dokumentů 

se školení provádí, do jakých dokumentů se provede zápis o školení, způsob ověření znalostí, 

druhy zkušebních testů a formuláře o absolvování těchto testů, jsou popsány v dokumentu 

AQ_OSM 2 s odvoláním na dokument SDo 4.2 Lhůtník školení BOZP. Informace o 
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provedených školeních jsou zaznamenávány pro větší přehlednost do dokumentu SDo 7.3 

Evidence školení BOZP. Tato evidence je vedená pro kaţdé školení zvlášť a údaje o 

provedených školení jsou zaznamenávány zvlášť pro jednotlivé zaměstnance. Je z ní tedy 

patrné, který zaměstnanec kdy absolvoval dané školení, jaká je perioda tohoto školení, kdo 

školení provádí a kdy má být zaměstnanec znovu proškolen. Lhůtník i evidence jsou vedeny 

v elektronické podobě a v případě potřeby, budou doplněny o další termíny školení a další 

zaměstnance. 

6.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace 

AQUAPARK zpracovává vnitřní organizační směrnici AQ_OSM 3 Komunikace, ve které 

bude stanoveno, kdo a jak zajišťuje komunikaci ohledně problematiky BOZP v organizaci, 

s nájemníky, externími firmami a návštěvníky. Tento dokument během psaní této diplomové 

práce nebyl ještě zcela vytvořen a jeho obsah je předmětem diskuse. 

AQUAPARK vyţaduje po externích firmách a nájemnících písemné seznámení jejich 

zaměstnanců, pracujících v areálu AQUAPARKU, s riziky, která jim hrozí a s hlavními 

zásadami BOZP. Naopak, od těchto firem, v přiměřeném rozsahu, vyţaduje předání písemně 

zpracovaných informací o rizicích, která mohou svou činností způsobit. 

Návštěvníkům jsou předávány informace o rizicích především formou návštěvního řádu a 

dále informačních bezpečnostních tabulek, které jsou umístěny v celém areálu. V případě 

potřeby se mohou kdykoliv obrátit na personál, který jim poskytne potřebné informace. 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni komunikovat a poskytovat konzultace svým 

podřízeným zaměstnancům, týkajících se problematiky BOZP. Informace, které od 

zaměstnanců získají, předávají vedení. 

AQUAPARK pořádá pravidelné porady vedení (snaha je o četnost alespoň 1 x 3 měsíce), 

na kterých mimo jiného jsou konzultovány také otázky BOZP a SMBOZP. 

Při komunikaci se AQUAPARK snaţí o co nejsrozumitelnější předání potřebných 

informací cílovým osobám tak, aby jim tyto byly schopny porozumět. Pokud v porozumění 

existuje překáţka, např. jazyková bariéra, případně fyzické postiţení osoby, postupuje se u 

těchto osob individuálně tak, aby informacím byly schopny porozumět. Toto bude stanoveno 

a konkrétněji rozebráno ve výše zmíněné směrnici AQ_OSM 3. 

6.4.4 Dokumentace 

Základní poţadavek normy OHSAS je vytvořit dokumentovaný SMBOZP. Tato 

dokumentace by měla být především udrţována aktuální a měla by zajistit přiměřené 
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pochopení a účinný a efektivní provoz celého SMBOZP. Norma OHSAS neukládá ţádný 

poţadavek na to, jak by tato dokumentace měla formálně vypadat. 

Obecně můţeme dokumentaci rozdělit do dvou hlavních celků. Jsou to dokumenty externí 

a interní. Mezi ty externí můţeme řadit např. návody od výrobců strojů, technologií, obecně 

závazné právní předpisy a také technické normy. Interní dokumenty jsou pak organizační 

směrnice, řády, technické postupy a záznamy. 

Seznam dokumentů BOZP, organizace AQUAPARK, je uveden v dokumentu SDo 7.2 

Evidence a revize řízené dokumentace. Seznam řízené dokumentace je součástí přílohy č. 3. U 

všech dokumentů bylo dbáno především na jejich srozumitelnost a účelnost, stručnost, 

přehlednost, soulad s právními předpisy a normou OHSAS, návaznost a jejich jednotnou 

formu. 

Nejdůleţitější dokumenty týkající se SMBOZP a BOZP jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7. 

Tabulka 6 - dokumentace SMBOZP 

Označení Název/popis Forma 

AQ_SMBOZP 1 Požadavky na SMBOZP Elektronická 

 V tomto dokumentu je popsán předmět SMBOZP a systém jako takový. Dokument tedy 

jednak slouží, k naplnění požadavků normy OHSAS, ale především, aby neznalému 

čtenáři poskytl informace o tom, co to je SMBOZP, kdo ho realizuje, koho se týká, co se 

od něj očekává a proč se vedení rozhodl pro jeho zavedení. 

AQ_SMBOZP 2 Politika BOZP Elektronická/fyzická 

 Dokument popisující závazek vedení organizace k plnění úkolů BOZP. 

AQ_SMBOZP 3 Cíle a programy Elektronická 

 V dokumentu jsou uvedeny cíle, kterých má být dosaženo v oblasti BOZP. Programy 

popisují způsoby plnění těchto cílů. 

AQ_SMBOZP 4 Odpovědnosti a pravomoci Elektronická 

 Dokument stanovuje odpovědnosti, povinnosti, pravomoci a úlohy jednotlivých 

zaměstnanců vzhledem k BOZP a SMBOZP. 

 

Tabulka 7 - dokumentace BOZP - směrnice 

Označení Název/popis Forma 

AQ_OSM 1 Analýza rizik Elektronická 

 Dokument popisuje způsob provádění analýzy rizik (metody pro identifikaci a 

hodnocení rizik) v organizaci, četnost tohoto úkonu a stanoví, kdo ho provádí. 

AQ_OSM 2 Organizační zajištění bezpečnosti a hygieny práce Elektronická 
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Označení Název/popis Forma 

 Dokument obsáhle popisuje způsob plnění požadavků BOZP a vymezuje některé 

povinnosti zaměstnanců. V jednotlivých kapitolách se dále odkazuje na související 

dokumentaci. Neznalý čtenář by měl získat po přečtení a pochopení tohoto dokumentu 

informace o fungování SMBOZP v praxi. 

AQ_OSM 3 Komunikace Elektronická 

 Dokument vymezuje způsoby komunikace mezi vedením a ostatními zainteresovanými 

stranami. Určuje, kdo a jaké informace musí získat a jakou cestou budou poskytnuty. 

AQ_OSM 4 Řízení dokumentace Elektronická 

 Popisuje proces řízení dokumentace v organizaci od jejího vzniku až po skartaci. 

AQ_OSM 5 Nákup zboží, vybavení a služeb Elektronická 

 Dokument vymezuje podmínky pro nakupované zboží a služby. Stanovuje nutnost 

certifikace výrobků CE, požadavky na odbornou způsobilost osob apod. 

AQ_OSM 6 Havarijní připravenost a reakce Elektronická/fyzická 

 Dokument popisuje způsoby zvládání identifikovaných mimořádných událostí. 

AQ_OSM 7 Kontroly BOZP Elektronická 

 Dokument stanový jednotlivé kontroly BOZP, způsoby a lhůty jejich provádění, kdo je 

provádí, kam a jak se zapisují výsledky apod. 

AQ_OSM 8 Traumatologický plán Elektronická/fyzická 

 dokument popisuje způsob poskytování první pomoci v organizaci a také jsou v něm 

jmenovány osoby odpovědné za poskytování první pomoci a řízení evakuace osob 

v případě vzniku mimořádné události. 

AQ_OSM 9 Zakázané práce Elektronická 

 Dokument, ve kterém jsou popsány pracovní činnosti, které jsou zakázány jednotlivým 

zaměstnancům, především pak ženám, těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 

konce 9. měsíce po porodu a mladistvým v souladu s vyhl. č. 288/2003 Sb., 

AQ_OSM 10 Poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů Elektronická 

 Dokument, který popisuje způsoby poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, 

způsob jejich výběru, kdy, kým, komu a jakým způsobem jsou poskytovány, komu které 

prostředky budou poskytovány, způsoby zacházení s nimi, povinnosti ohledně jejich 

používání a také jejich odevzdávání a likvidace. 

AQ_OSM 11 Směrnice šetření mimořádných událostí – PÚ Elektronická 

 Dokument popisuje činnosti, které je nutné provést při vzniku pracovního úrazu.  

V případě vážnějších úrazů, způsob jejich šetření, kdo toto šetření provádí, jak a do 

kterých dokumentů budou zapisovány výsledky a zjištění a kdy je nutné provádět 

nápravná a preventivní opatření. 

AQ_OSM 12 Směrnice šetření mimořádných událostí – PN Elektronická 
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Označení Název/popis Forma 

 Dokument popisuje činnosti, které je nutné provést při vzniku provozní nehody.  

V případě vážnějších nehod, způsob jejich šetření, kdo toto šetření provádí, jak a do 

kterých dokumentů budou zapisovány výsledky a zjištění a kdy je nutné provádět 

nápravná a preventivní opatření. 

6.4.5 Řízení dokumentů 

Dokumentace poţadovaná SMBOZP a normou OHSAS musí být řízena. Co to znamená 

řídit dokumentaci? Především stanovení odpovědností za její zpracování, kontrolu a 

připomínkování před jejím vydáním, schvalování, vydávání a distribuci, revizi, provádění 

změn, staţení, archivaci a skartaci. Řízení dokumentů je proces, díky němuţ je moţno 

v případě potřeby, např. kontrola OIP, dohledat všechny relevantní dokumenty a ty předloţit 

v odpovídajícím stavu. 

AQUAPARK má zpracovánu organizační směrnici s označením AQ_OSM 4 Řízení 

dokumentace, ve které je výše uvedené podrobně rozepsáno a dále jsou v ní stanoveny vzory 

titulních stran, formátování a náleţitosti jednotlivých dokumentů. 

Tvorba řízeného dokumentu spočívá především v krocích popsaných v tabulce 8, osoby, 

které se na tvorbě dokumentu budou podílet, jsou pověřeny dokumentem SDo 11.10 Pověření 

osob tvorbou řízeného dokumentu. 

Tabulka 8 - tvorba řízené dokumentace 

Krok  Poznámka 

1 pověření osoby (osob) zpracováním 
dokumentu 

pověření je písemné a je v něm stanoven termín, 
do kdy má být dokument zpracován 

2 pověření osoby (osob) za kontrolu a 
připomínkování dokumentu 

v případě připomínek je dokument předán zpět 
zpracovateli, s přesně formulovanými 
připomínkami a termínem pro jeho úpravu, 

3 pověření osoby za schválení dokumentu  
4 pověření osoby za vydání a distribuci 

dokumentu 
tato osoba zajistí tisk dokumentu v potřebném 
množství, případně umístění elektronické formy 
dokumentu do informačního systému 
organizace, osoba vede záznamy o této 
distribuci, především o množství dokumentů, 
datu jejich vydání a jejich umístění v organizaci 

5 pověření osoby za provádění revizí 
dokumentu a změn v dokumentu 
 

jsou stanoveny lhůty pro pravidelné revize 
dokumentů, tyto revize jsou také prováděny 
nárazově, při změnách podmínek ovlivňujících 
BOZP nebo při změně právních nebo jiných 
předpisů BOZP. V případě nutnosti, jsou 
dokumenty měněny dle předem stanovených 
postupů, popsaných v AQ_OSM 4 
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Krok  Poznámka 

6 pověření osoby za stažení dokumentace 
z provozu, její archivaci nebo skartaci 
 

v případě provedení změn dokumentu, je nutné 
všechny předchozí verze dokumentu stáhnout 
z provozu. Tyto jsou následně archivovány (po 
předem stanovenou dobu), před archivací 
musejí být označeny na úvodní straně červeným 
razítkem NEPLATNÝ DOKUMENT nebo 
skartovány 

 

O všech procesech, kterým řízené dokumenty podléhají, od jejich tvorby aţ po skartaci, 

jsou vedeny záznamy. Tyto záznamy se provádějí do dokumentu SDo 7.2. Nutno podotknout, 

ţe převáţná většina dokumentů rozvádějících problematiku BOZP nebo SMBOZP, jsou 

pouze v elektronické podobě a v jednom tištěném vyhotovení (NEKONTROLOVANÝ 

VÝTISK), které je zaměstnancům k dispozici u BT. Výjimkou jsou samozřejmě dokumenty, 

potřebné k výkonu práce nebo pro řešení mimořádných událostí, jako pracovní postupy, 

evakuační a traumatologický plán a některé další. Dokumenty, které jsou vytisknuty pouze 

pro nahlédnutí zaměstnancům, případně třetím osobám, jsou označeny na úvodní stránce 

červeným razítkem NEKONTROLOVANÝ VÝTISK. Všechny záznamy, jako 

např. prezenční listiny školení, zápisy o kontrolách, revizní zprávy apod. jsou ihned po 

vyhotovení skenovány, elektronicky zařazeny do systému řízené dokumentace a jejich listinná 

podoba archivována. 

Důleţité je podotknout, ţe označení dokumentů, tak jak je uvedeno textu a v příloze č. 3 

neodkazuje na konkrétní dokument, ale pouze na řadu dokumentů. Označování konkrétních 

dokumentů se provádí v souladu se směrnicí AQ_OSM 4. Pro lepší pochopení uvedu 

jednoduchý příklad: 

Jmenujme zaměstnance p. Nováka osobou pověřenou k obsluze TNS. Toto jmenování 

provedeme dokumentem SDo 11.4 Jmenování obsluhy TNS. V případě, že chceme mít 

obsluhou pověřeny 2 zaměstnance, i druhou osobu jmenujeme tímto dokumentem SDo 11.4. 

Označení je shodné, fyzicky se však jedná o dva různé dokumenty. SDo 11.4 si proto můžeme 

představit jako složku, v níž jsou uloženy konkrétní dokumenty, které jsou od sebe odlišeny 

jednak datem a jednak evidenčním číslem. V praxi je pak např. výše zmíněné konkrétní 

jmenování pro p. Nováka označeno ne pouze SDo 11.4, ale SDo 11.4 / 12022011_ 1 a spolu 

s dalšími jmenováními stejného typu uloženo ve společné složce SDo 11.4. 

Podobně je tomu i u ostatních dokumentů. 
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6.4.6 Řízení záznamů 

Norma OHSAS ukládá poţadavek: „Organizace musí podle potřeby vytvořit a udrţovat 

záznamy nezbytné k prokázání shody s poţadavky SMBOZP a dosaţených výsledků.“ Norma 

OHSAS definuje pojem záznam jako: „dokument (informace a jejich nosič), v němţ jsou 

uvedeny dosaţené výsledky nebo v němţ se poskytují důkazy o provedených činnostech. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe jako záznam lze povaţovat především různé evidence o 

činnostech BOZP, prezenční listiny ze školení, formuláře a záznamy a některé další. Řízení 

záznamů je shodné s řízením dokumentace. Toto bylo podrobněji řešeno v podkapitole 6.4.5. 

Vyhotovený záznam je buď přímo v elektronické podobě a takto uloţen, nebo v případě 

fyzické formy je naskenován, uloţen elektronicky a fyzicky archivován. 

6.4.7 Řízení provozu 

Řízení provozu spočívá v jakémsi stanovení mantinelů, pro veškeré pracovní činnosti, 

které jsou v organizaci prováděny tak, aby tyto nemohly ohrozit bezpečnost. K řízení provozu 

mohou být vyuţity různé principy. Mohou to být jednak fyzická opatření, coţ jsou 

např. konstrukce zabraňující vstupu osob do nebezpečných prostor, ochranné kryty strojů a 

technologií, čímţ se dosáhne řízení přístupu. Jinou moţností je stanovení pracovních postupů 

a instrukcí v dokumentované podobě a ty následně uplatňovat a dodrţovat v praxi. U těchto je 

především důleţité, aby s nimi byli včas seznámeni všichni zaměstnanci, na které se vztahují 

a dodrţovali je během pracovních činností. Provoz můţe být řízen také bezpečnostním 

značením, světelnými nebo akustickými signály. 

Při procesu řízení provozu v souladu s normou OHSAS je nutné zajistit především 

následující: 

 aby práci vykonávali pouze zaměstnanci k tomu způsobilí (odborně i zdravotně), 

- kaţdý zaměstnanec se při nástupu do zaměstnání musí podrobit vstupní lékařské 

prohlídce, zápis z této prohlídky se provede do formuláře dokumentu SDo 6.1 

Zdravotní list o zdravotní způsobilosti zaměstnance. Organizace AQUAPARK má 

zpracovanou organizační směrnici AQ_OSM 9 Zakázané práce, ve které jsou popsány 

pracovní činnosti, které jsou zakázány jednotlivým zaměstnancům, především pak 

ţenám, těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a 

mladistvým v souladu s vyhl. č. 288/2003 Sb., [1], [32], 

 provádění periodické údrţby a oprav strojů, zařízení a vybavení, u VTZ provádění revizí a 

revizních kontrol, 
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- u všech strojů a zařízení jsou k dispozici průvodní dokumentace, především tedy 

návod k pouţívání, se kterým jsou zaměstnanci pouţívající stroj seznámeni, 

- činnosti údrţby strojů a zařízení jsou zaznamenávány do příslušných průvodních 

dokumentů stroje – deník stroje. Důleţité je zajistit, aby tyto činnosti nebyly 

prováděny jen formálně, tedy zápisem do deníku stroje, přičemţ činnost nebyla ve 

skutečnosti provedena. Toto kontroluje namátkově vedoucí provozu. 

- AQUAPARK má vytvořen dokument  SDo 4.3 Harmonogram revizí VTZ a plán 

periodických prohlídek strojů a zařízení SDo 4.4 Plán údržby strojů a zařízení, do 

nějţ jsou také zapisovány údaje o poslední provedené revizi, kontrole, prohlídce, 

- dokumentace strojů a zařízení podléhá řízenému reţimu. Průvodní dokumentace jsou 

pod řazením SDo 10.1 a provozní dokumentace SDo 10.2 [23], [26], [31]. 

 úklid a údrţba pracovišť 

- úklid provádí externí firma. Bliţší poţadavky jsou stanoveny v nájemní smlouvě, 

- kaţdý zaměstnanec je povinen dbát o udrţování pořádku na svém pracovišti. Tento 

poţadavek je obsaţen jiţ v pracovní smlouvě a také v pracovním řádu [23], [26]. 

 řízení dopravy 

- AQUAPARK má k dispozici sluţební vozidlo. Podmínky provozování dopravy jsou 

stanoveny v provozním řádu AQ_PR 5 MPBP pro provoz dopravy dopravními 

prostředky. V řádu je především popsán způsob pouţívání vozidel a to jak firemních, 

tak soukromých, parkování vozidel a jejich kontroly, a v neposlední řadě také 

povinnosti v případě vzniku dopravní nehody. Řidiči sluţebního vozidla jsou písemně 

jmenování (dokument SDo 11.5 Jmenování řidiče služebních vozidel) a pravidelně 

školeni [1], [28]. 

 údrţba systému větrání a elektrické bezpečnosti 

- těmito povinnostmi je v AQUAPARKU pověřen vedoucí strojník, který je písemně 

jmenován osobou odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz EZ. Jmenování je 

dokument SDo 11.2 Jmenování osoby odpovědné za provoz EZ. Toto jmenování 

obsahuje také písemné instrukce potřebné k zajištění této činnosti. Další náleţitosti 

ohledně provozu EZ jsou vyjmenovány v prozním řádu AQ_PR 2 MPBP pro provoz 

EZ [1], [2]. 

 provádění nebezpečných úkolů 

- nebezpečné úkoly jsou zejména výměna lahví s chlorem, kontrola chlorovny, výměna 

barelů s H2SO4 a NaOH, praní filtrů a obsluha tlakových nádob. Pro tyto činnosti jsou 
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zpracovány pracovní postupy, praní filtrů se provádí v souladu s návodem výrobce. 

Pracovní postupy v době psaní této diplomové práce nebyly zařazeny do systému 

řízené dokumentace, budou to však dokumenty s označením SDo 12.1 až SDo 12.X. 

- zaměstnanci provádějící nebezpečné úkoly musejí být s těmito seznámeni a vědomi si 

rizik, která jim hrozí. Toto seznámení bude provedeno při vstupním školení a dále 

prohloubeno při zácviku na pracovišti, 

- při těchto činnostech musejí zaměstnanci pouţívat stanovené vybavení. Toto je 

stanoveno v pracovních postupech a provozních řádech, 

- zaměstnanci provádějící manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami jsou 

seznámeni s bezpečnostními listy k těmto látkám a tyto mají k dispozici před 

započetím nebezpečného úkolu a při své činnosti se řídí pracovními postupy a 

provozním řádem AQ_PR 4.  

- písemně je jmenována osoba odpovědná za provoz TNS a obsluha TNS, tyto 

jmenování jsou dokumenty označené SDo 11.3 Jmenování osoby odpovědné za 

provoz TNS a SDo 11.4 Jmenování obsluhy TNS a také osoba odpovědná za provoz 

zdvihacích zařízení (výtahy a zdvihací plošina ve strojovně) a obsluha zdvihacích 

zařízení, jmenování jsou dokumenty označené SDo 11.6 Jmenování osoby odpovědné 

za provoz ZZ a SDo 11.7 Jmenování obsluhy ZZ [1]. 

 poskytování OOPP a MČDP 

- zaměstnancům jsou poskytovány OOPP a MČDP. Jejich zajištění, řízení, udrţování, 

stanovení povinností a oprávnění je popsáno v organizační směrnici AQ_OSM 10. 

OOPP se poskytují na základě vyhodnocení rizik pro poskytnutí OOPP v souladu 

s NV. č. 495/2001 Sb. Tabulky pro vyhodnocení rizik dle NV. č. 495/2001 Sb., pro 

poskytnutí OOPP jsou uvedeny v dokumentech SDo 3.1 Tabulky pro vyhodnocení 

rizik pro přidělení OOPP. Tato tabulka pro profesi strojník, je v příloze č. 10. MČDP 

se poskytují také v souladu s NV. č. 495/2001 Sb., na základě zařazení prací do 

kategorií dle znečištění, toto je popsáno blíţe ve směrnici AQ_OSM 10 a tabulka pro 

poskytování MČDP je v příloze č. 11. O poskytnutí OOPP a MČDP zaměstnanci se 

provede zápis do evidenčního listu pro výdej OOPP a naopak v případě vrácení 

OOPP zaměstnancem, se provede zápis o jeho vrácení.  Evidenční list je dokument 

s označením SDo 3.2 Evidenční listy pro výdej OOPP, MČDP a ochranných nápojů. 

Poskytování MČDP je podrobněji popsáno v AQ_OSM 10 a je v souladu s ZP a 
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NV. č. 495/2001. Poskytované OOPP jsou potom vybírány a nakupovány v souladu 

s NV. č. 21/2003 Sb., a AQ_OSM 5 [1], [30]. 

 nákup zboţí, vybavení a sluţeb 

- nákup zboţí, vybavení a sluţeb se bude řídit stanovami, které budou sepsány 

v organizační směrnici AQ_OSM 5. V době psaní této diplomové práce není 

dokument ještě dokončen. V dokumentu budou stanoveny především poţadavky 

BOZP na zboţí, vybavení a sluţby, proces sdělování těchto poţadavků dodavatelům, 

proces výběru dodavatelů, kontroly dodaného zboţí, vybavení a sluţeb, 

 řízení vstupu 

- pro BOZP je důleţité, mít přehled o všech osobách, které se v danou chvíli zdrţují na 

pracovištích organizace. Ţádné osoby, se nesmí dostat do prostor, které jim nejsou 

určeny. V AQUAPARKU funguje princip generálního klíče, čímţ je zajištěno, ţe se 

zaměstnanci dostanou jen na své pracoviště a do prostor, které potřebují pro výkon 

své činnosti. Vchody do strojovny a do prostor pro zaměstnance jsou uzamčeny a tím 

je zamezeno vniknutí návštěvníků do těchto prostor. 

 poskytování první pomoci 

- v případě vzniku mimořádné události a zranění osob, je více neţ důleţité poskytnout 

správně první pomoc. V AQUAPARKU působí cvičení záchranáři, kromě nich, však 

kaţdý zaměstnanec na vstupním nebo periodickém školení BOZP absolvuje také 

školení o poskytnutí první pomoci. Zásady poskytování první pomoci v organizaci 

AQUAPARK jsou popsány v organizační směrnici AQ_OSM 8 Traumatologický 

plán. 

Pro snadnější pochopení celé problematiky BOZP a fungování SMBOZP 

v AQUAPARKU, byla zpracována organizační směrnice AQ_OSM 2, která základní principy 

v této oblasti popisuje a pro podrobnější informace se odvolává na konkrétnější dokumenty. 

Veškeré nástroje slouţící k řízení provozu z hlediska BOZP, jsou pravidelně 

přezkoumávány bezpečnostním technikem AQUAPARKU v součinnosti s OZO v BOZP a to 

během kontrol. V případě jejich nepřiměřenosti, jsou provedena nápravná opatření. 

Prováděné kontroly jsou blíţe popsány v podkapitole 6.5. 

6.4.8 Havarijní připravenost a reakce 

Organizační směrnice AQ_OSM 6 Havarijní připravenost a reakce, která popisuje 

havarijní připravenost organizace a reakce na moţné mimořádné události, je v době psaní této 
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diplomové práce stále ve fázi návrhu a s vedením organizace je vedena diskuse ohledně 

obsahu dokumentu. Organizace má také zpracován dokument SDo 9.1 protokol o nezařazení, 

v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., viz příloha č. 12. 

Tento dokumentu by měl identifikovat moţné mimořádné události, které AQUAPARK 

mohou postihnout. Mezi ně zcela jistě patří povodně. Lokalita, na níţ se AQUAPARK 

nachází, byla v roce 1997, tedy v době mimořádně silných povodní, které zasáhly především 

jihovýchod republiky, zaplavena vodou aţ do výše 1,5 m. Od té doby byla provedena některá 

protipovodňová opatření, především rozšíření koryta řeky Moravy, která povodně ve městě 

způsobila, přesto je toto stále aktuální. Mezi další mimořádné události, které mohou 

AQUAPARK postihnout, patří únik nebezpečných chemických látek, konkrétně chloru přímo 

z chlorovny organizace nebo únik čpavku z nedalekého zimního stadionu, vznik poţáru 

v okolí nebo přímo v prostorách organizace, vichřice, případně silnější větrné jevy, které by 

mohly poškodit konstrukční části budov, přerušení dodávek provozních médií (elektrické 

energie, vodní páry), propuknutí nakaţlivých nemocí, selhání kritického vybavení (tlakové 

nádoby, lahve s chlorem) a v neposlední řadě také teroristické útoky proti AQUAPARKU. 

Dalším předmětem dokumentu bude popis reakcí organizace, v případě vzniku některých 

výše zmíněných mimořádných událostí, dále opatření preventivní, která budou jednak bránit 

vzniku těchto mimořádných událostí, ale také, v případě, ţe k nim dojde, budou 

minimalizovat jejich následky a dopady.  

K havarijní připravenosti zcela jistě patří také problematika PO. Dokumentace organizace 

AQUAPARK, která se vztahuje k PO, je uvedena v příloze č. 3, pod označením AQ_PO 1 až 

AQ_PO 11.  

6.5 Kontrola 

 Aby mohl být celý SMBOZP, tak jak to udává norma OHSAS a coţ je také jedním 

z hlavních bodů politiky BOZP organizace AQUAPARK, neustále zlepšován, je nutné celý 

systém pravidelně kontrolovat, data zjištěné při kontrolách shromaţďovat, vyhodnocovat a na 

základě těchto opatření provádět úpravy SMBOZP vedoucí k jeho celkovému zlepšení. Tyto 

kontroly nám dávají jednak cenné informace o fungování SMBOZP, ale především o jeho 

slabinách, které je nutné eliminovat. 

V AQUAPARKU je touto kontrolou pověřený BT, který úzce spolupracuje s OZO 

v prevenci rizik, vedením organizace a vedoucími zaměstnanci. Kompletní přehled kontrol, 

způsobů jejich provádění, odpovědnosti a pravomoci, jsou podrobněji popsány v organizační 
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směrnici AQ_OSM 7 Kontroly BOZP. Kontroly BOZP, které AQUAPARK realizuje, jsou 

uvedeny v tabulce 9 (pozn. uvedené lhůty jsou v případě potřeby zkráceny). 

Tabulka 9 - Kontroly BOZP 

ID Druh kontroly Provádí Lhůta Zápis Dokumentace 

1 Přezkoumání SMBOZP BT 1 x rok ANO SDo 8.1 
2 Přezkoumání politiky BOZP BT 1 x ½ roku ANO SDo 8.1 
3 Přezkoumání cílů a programů BT Stanoveno v 

programech 
ANO SDo 8.1 

4 Trvalá kontrola1 Vedoucí 
zaměstnanci 

Každou 
směnu 

ANO SDo 8.5, SDo 8.11 

5 Periodická kontrola2 OZO 
v prevenci 
rizik a BT 

1 x 3 měsíce ANO SDo 8.4, SDo 8.11 

6 Kontrola OIP Inspektor OIP Namátkově ANO SDo 8.8 
7 Tematická kontrola3 OZO 

v prevenci 
rizik a BT 

Dle potřeby ANO SDo 8.6, SDo 8.11 

8 Roční prověrka BOZP + 
hodnocení souladu s právními 
předpisy (dle § 108 ZP) 

OZO 
v prevenci 
rizik a BT 

1 x rok ANO SDo 8.2, SDo 8.11 

9 Hodnocení hladiny rizika BT Dle potřeby, 
nejméně 1 x 
½ roku 

ANO SDo 8.7 

10 Kontrola zaměstnanců na 
přítomnost alkoholu 

BT Namátkově ANO SDo 8.3, SDo 8.11 

 

6.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 

V ţádném legislativním předpise nejsou stanovena kritéria pro měření a monitorování 

výkonnosti SMBOZP, které by nám poskytovalo komplexní informace o jeho fungování. 

Některé organizace však za toto kritérium vydávají počet prostonaných dnů z důvodu 

pracovního úrazu. Toto se ale jeví jako zcela nedostačující a o fungování SMBOZP nepodává 

ţádné relevantní informace. 

 

Pro měření a monitorování výkonnosti SMBOZP pro organizaci AQUAPARK byly 

stanoveny následující kritéria, které jsou blíţe popsány v organizační směrnici AQ_OSM 7: 

                                                

1
 Trvalá kontrola - provádí ji vedoucí zaměstnanci organizace na všech stupních řízení a na všech pracovištích jimi řízených a je běţnou 

součástí jejich pracovních činností 

2
 Periodická kontrola -  provádí ji OZO v prevenci rizik tak, aby byla postupně kontrolována všechna pracoviště a prostory zaměstnavatele 

ve lhůtách 1x 3 měsíce. 

3
 tematická kontrola (speciálně orientovaná kontrola) - provádí ji OZO v prevenci rizik, BT a vedoucí zaměstnanci, zejména tehdy, kdyţ se 

na některých pracovištích změnily podmínky práce, např. zavedením nových technologií, strojů apod. nebo v případě např. zvýšeného 

výskytu pracovních úrazů nebo provozních nehod. Tyto inspekce mohou být orientovány i monotematicky, např. na stav a řádné pouţívání 

přiděleného nářadí, pouţívání OOPP apod.  
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 aktuálnost SMBOZP 

- v pravidelných intervalech je přezkoumávána aktuálnost SMBOZP, především 

dokumentů a soulad s právními předpisy. Nutnost toto provádět plyne jiţ ze samotné 

politiky BOZP a dále např. z organizační směrnice AQ_OSM 7 s odvoláním na dokument 

SDo 4.5 Lhůtník pravidelných kontrol BOZP.  

 cíle a programy, 

- pravidelně jsou přezkoumávány cíle a programy, jejich aktuálnost, stav plnění, 

případně důvody jejich neplnění.  

 hladina rizika, 

- jsou sledovány a zaznamenávány údaje o rizicích v registru rizik, u nichţ se provedlo 

jejich sníţení přijmutím preventivních opatření. 

 pracovní doba, 

- je vedena, sledována a vyhodnocována evidence pracovní doby a práce přes čas. 

 alkohol, 

- v AQUAPARKU jsou prováděny namátkové kontroly zaměstnanců na přítomnost 

alkoholu. O těchto je vedena evidence a statistika. 

O přezkoumání a provádění kontrol výše uvedených činností, jsou vyhotoveny záznamy 

do evidencí v řadě SDo 7.X a je vyhotoven zápis, dokumentace řady SDo 8.X [5]. 

 

 pracovní úrazy a provozní nehody, 

- je vedena evidence pracovních úrazů a provozních nehod, jejich příčiny budou 

vyšetřovány a budou přijímána preventivní opatření proti opakování těchto úrazů a 

nehod. Prvotní zápisy o pracovních úrazech nebo provozních nehodách budou 

zapisovány do dokumentů SDo 5.1 Kniha úrazů a SDo 5.2 Kniha provozních nehod. 

Dále budou informace o těchto úrazech a nehodách zaznamenávány do dokumentů 

SDo 5.4 Formulář záznam o úraze, SDo 5.5 Formulář hlášení změn, SDo 5.6 

Protokoly o šetření pracovního úrazu a SDo 5.7 Protokoly o šetření provozní nehody. 

Výsledné informace z průběhu těchto šetření budou zaznamenávány do evidence 

SDo 7.7 Evidence pracovních úrazů a úrazů ostatních osob a SDo 7.8 Evidence 

provozních nehod. V případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se 

postupuje na základě organizačních směrnic AQ_OSM 11 Směrnice šetření 

mimořádných událostí - PÚ a AQ_OSM 12 Směrnice šetření mimořádných událostí – 

PN. Jednou ročně budou tyto údaje vyhodnoceny a v případě potřeby přijata opatření. 
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 kontroly, 

- je vedena evidence provedených kontrol BOZP a SMBOZP, zápisy jsou prováděny 

do dokumentu SDo 7.1. Součástí zápisu je také stanovení termínů, pro případné 

odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Jednou ročně bude vyhodnoceno, kolik 

bylo provedeno kontrol a zda jsou prováděny dle předem stanoveného 

harmonogramu, resp. lhůtníku SDo 4.5. 

6.5.2 Hodnocení souladu 

SMBOZP musí respektovat poţadavky právních předpisů a jiných předpisů BOZP a s 

těmito být v souladu, coţ je také závazek vyhlášený v politice BOZP. Za tímto účelem musí 

být prováděno pravidelné hodnocení souladu skutečného stavu s těmito poţadavky. Pro 

snadnější hodnocení souladu byla pro organizaci AQUAPARK zpracována tabulka, 

resp. kontrolní seznam, podle kterého se při tomto hodnocení postupuje. Hodnocení je 

prováděno v pravidelných intervalech 1 x rok, v případě změny legislativy častěji. Ukázka z 

kontrolní tabulky je v příloze č. 9 a je součástí dokumentu SDo 2.2. Součástí hodnocení je 

samozřejmě udrţování kontrolní tabulky a registru právních předpisů v aktuálním stavu, coţ 

zajišťuje BT organizace. 

6.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná a preventivní opatření 

Pokud uţ všechna preventivní opatření selţou a dojde k pracovnímu úrazu, nemoci z 

povolání nebo provozní nehodě, je velmi důleţité, tuto řádně vyšetřit, zjistit příčiny a na 

základě těchto zjištění zajistit nápravná opatření, která zabrání opakování těchto negativních 

událostí. Důleţitý poţadavek normy OHSAS je, aby před přijetím nápravného opatření byla 

posouzena rizika, která jsou s jeho přijetím spojena. 

Postupy a návody, jak postupovat v případě vzniku pracovního úrazu nebo provozní 

nehody jsou popsány a blíţe rozvedeny v organizačních směrnicích AQ_OSM 11 a 

AQ_OSM 12. 

V dokumentech je především vymezeno, co to je pracovní úraz, provozní nehoda a 

skoronehoda, kdo, v případě vzniku těchto negativních událostí provádí šetření o původu 

jejich vzniku a je stanoven postup, jak se v jednotlivých případech postupuje. Tento postup je 

samozřejmě obecný a v případě potřeby, musí být dle nastalých událostí patřičně upraven. 

Vyšetřování incidentů, tedy pracovních úrazů a úrazů ostatních osob a provozních nehod 

provádí komise, sloţená z OZO v prevenci rizik, BT, příslušného vedoucího zaměstnance a 

v případě potřeby dalších specialistů v daném oboru (revizní technik, hasič, atd.). 
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Diskuse 

V této kapitole jsou uvedeny nejvýznamnější problémy, se kterými se během zavádění 

SMBOZP a psaní této diplomová práce autor potýká. 

 

Problém první: VYSVĚTLENÍ 

Přestoţe vedení organizace se postavilo k problematice BOZP a zavádění SMBOZP velmi 

kladně, je však celková úroveň zajištění BOZP v organizaci na takové úrovni, na jaké je její 

nejslabší článek. 

Většina zaměstnanců problematiku BOZP povaţuje za zcela zbytečnou a papírové 

záleţitosti s ní spojené za nutné zlo. Problém byl tedy v tom, jak těmto zaměstnancům 

vysvětlit důleţitost celé problematiky a nutnosti řídit se pravidly BOZP. 

Problém se částečně podařilo vyřešit jednak během školení BOZP pořádaného pro 

všechny zaměstnance, kde jim byly poskytnuty všechny důleţité informace, především pak o 

politice BOZP organizace a osvětleny některé ne zcela jasné skutečnosti, dále soustavným a 

důsledným přístupem vedoucích zaměstnanců a jejich dohlíţením nad dodrţováním pravidel 

BOZP a v neposlední řadě také celému problému pomohl incident z 1. 1. 2011, kdy došlo 

k zaplavení strojovny a zaměstnanci, především pak strojníci, si uvědomili svou zranitelnost. 

Přestoţe přístup zaměstnanců k problematice BOZP je stále skeptický, podařilo se, 

soustavným tlakem a dohledem, vytvořit u nich návyky pro dodrţování pravidel BOZP. 

Samozřejmě se i do budoucna počítá s dalšími školeními, kde budou zaměstnanci získávat 

informace o SMBOZP a BOZP a také se počítá s vytvořením nástěnky, kde budou vyvěšeny 

aktuální informace z těchto oblastí, aby se přístup zaměstnanců k BOZP kontinuálně 

zlepšoval a uvědomovali si důleţitost ochrany svého zdraví. 

 

Problém druhý: DOKUMENTACE 

Pro dokumentované fungování SMBOZP v organizaci, bylo vytvořeno a zařazeno do 

systému řízené dokumentace přes 150 dokumentů, včetně formulářů, záznamů, zkušebních 

testů, evidencí atd. a s dalšími, především pak dokumenty ke strojům a zařízením 

(technologiím) a pracovních postupů se do budoucna počítá. 

Díky tomuto vysokému počtu, je problém ve vyplňování, uchovávání a především 

v revidování těchto dokumentů. 
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K úspěšnému provádění výše zmíněných činností pak pomohlo především přesné 

vymezení povinností tak, aby kaţdý zaměstnanec přesně věděl, co, jak a kdy má do kterého 

dokumentu zaznamenat a také to, ţe převáţná většina dokumentů je v elektronické podobě, 

coţ usnadňuje jejich úpravu, ukládání a archivaci. V případě potřeby je pouze vytisknut 

NEKONTROLOVATELNÝ VÝTISK dokumentu ze dne … 

 

Problém třetí: KUMULACE FUNKCÍ 

V menších organizacích často dochází ke stavu, kdy je jeden zaměstnanec pověřen více 

funkcemi. V praxi často kontrolor, vedoucí provozu, mistr apod. jsou pověřeni zajišťováním 

úkolů BOZP, PO a EKO. V AQUAPARKU toto padlo na vedoucího provozu, který je 

současně jmenován zaměstnancem pro oblast BOZP. V těchto případech pak dochází k tomu, 

ţe zaměstnanec začne jednu z činností zanedbávat na úkor činnosti druhé. Proto, jak jiţ bylo 

výše naznačeno, je důleţité, přesně vymezit konkrétní povinnosti a úkoly, které musí 

zaměstnanec zajišťovat. Za tímto účelem má AQUAPARK zpracován dokument 

AQ_SMBOZP 4 Odpovědnosti a pravomoci, kde je toto pro kaţdého pracovníka stanoveno a 

konkrétně zaměstnanec pro oblast BOZP má tyto povinnosti uvedeny také v písemném 

jmenování, dokumentu SDo 11.1. Důleţité je zaměstnance s těmito povinnostmi náleţitě 

seznámit tak, aby jim dostatečně porozuměly. Činnost BT je stále sledována a v případě, ţe 

nebude stanovené úkoly plnit kvalitně a včas v důsledku jeho „přetíţení“, budou uplatněny 

jisté změny, jako např. delegování některých povinností na jiné osoby. 

 

Problém čtvrtý: RIZIKA 

Jak v normě OHSAS, tak i v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je stanoven 

poţadavek na vyhledávání nebezpečných činitelů pracovních podmínek a hodnocení rizik 

z nich plynoucích. Ani jedním, z výše jmenovaných, nejsou však stanoveny konkrétní metody 

pro tato hodnocení. Proto vyvstává problém, jakou metodu tedy uplatnit? 

V praxi existuje celá řada metod, většina z těch, zaloţených na kvantitativním přístupu, 

pak pro hodnocení rizik vyuţívá součinu pravděpodobnosti a následku rizika a riziko dle 

hodnoty tohoto součinu, podle předem stanovené škály, zařadí do příslušné kategorie. Pro 

hodnocení rizik v AQUAPARKU byla vyuţita metodu, která vychází z metody FMEA 

popsané v [5], přičemţ registr identifikovaných nebezpečí a hodnocených rizik byl vytvářen 

co moţná nejstručnější, zároveň ale nejvýstiţnější. 
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Problém mnohých firem, především těch, které k hodnocení rizik vyuţijí některé 

zpoplatněné softwarové programy je v tom, ţe jejich registry jsou natolik obsáhlé (často 

stovky stran a tisíce rizik), ţe jednak není prakticky ani moţné, zaměstnance v rámci 

pravidelných školení BOZP s těmito riziky seznamovat a také je velmi sloţité, tato rizika 

priorizovat, aby bylo moţno vhodně přijímat opatření k jejich minimalizaci. Dalším 

negativem těchto softwarů je to, ţe většina rizik, ne-li všech, je ohodnocena tak, aby spadala 

do kategorie přijatelných, pro která opatření ani nemusejí být uplatňována. 

Metoda, kterou jsem pro AQUAPARK pouţil, všechny výše zmíněné problémy řeší a 

upozorňuje na opravdu závaţná rizika, které je potřeba minimalizovat. 

 

Problém pátý: AKTUÁLNOST 

V praxi se často stává, ţe po zavedení SMBOZP dojde k jeho úpadku a to především 

z důvodu jeho neudrţování v aktuálním stavu [5]. Na první pohled se toto můţe jevit jako ne 

příliš sloţité, ale praxe a to i ve fázi, kdy není SMBOZP ještě kompletně funkční, ukázala 

opak. 

Mimo jiné, také vlivem výše uvedených problémů, je velmi sloţité udrţovat SMBOZP 

v aktuálním stavu, především pak jeho dokumentaci, zavedená opatření a jejich neustálé 

přezkoumání a z toho plynoucí kontrolu sniţování úrovně hladiny rizik. 

Péče o BOZP musí být součástí kaţdodenních činností zaměstnanců, především pak těch 

vedoucích. Musejí být prováděny preventivní činnosti, aby se včas odhalily nedostatky 

SMBOZP a ty mohly být včas odstraněny. 

Za tímto účelem je velmi výhodné, zpracovat dokument, který bude souhrnně popisovat, 

všechny kontrolní činnosti, jejich lhůty a odpovědnosti za provádění, které dokáţí včas 

odhalit jakékoliv nedostatky SMBOZP. AQUAPARK má za tímto účelem zpracovánu 

organizační směrnici AQ_OSM 7 s odvoláním na AQ_SMBOZP 4 Odpovědnosti a pravomoci. 

Dále je vedena evidence provedených kontrol, díky níţ můţe být vyhodnocováno, zda 

kontroly probíhají dle předem stanoveného harmonogramu. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout funkční systém řízení BOZP pro objekt 

AQUPARK v Uherském Hradišti, který koncem roku 2010 zahájil svůj zkušební provoz. 

Zavádění systému řízení probíhalo v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008 a 

pozornost byla soustředěna především na zaměstnance vykonávající své pracovní činnosti ve 

vnitřním areálu AQUAPARKU.  

Okrajově se práce zabývá také problematikou prevence závaţných havárií. AQUAPARK 

je nezařazený zdroj rizik a má tedy potenciál, závaţnou havárii v podobě úniku chloru 

způsobit. Ostatní, i kdyţ úzce související oblasti, jako je především hygiena práce, poţární 

ochrana a problematika bezpečnosti návštěvníků, nejsou v práci podrobněji řešeny. 

Pro zdárné dosaţení stanoveného cíle byly nejdříve v teoretické části práce, konkrétně 

kapitole 1, definovány základní poţadavky bezpečnosti práce a příčiny pracovních úrazů a 

provozních nehod v aquaparcích. Dále, v kapitole 2, souhrn nejdůleţitějších legislativních 

předpisů a technických norem vztahujících se na provozovatele aquaparků a povinnosti, které 

jim na základě těchto předpisů vznikají. V závěru teoretické části jsou popsány významné 

systémy řízení BOZP, zaváděné v ČR a srovnán systém řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 

18001:2008 se systémem prevence závaţných havárií. 

Praktická část je věnována konkrétní organizaci AQUPARK Uherské Hradiště, který je 

v kapitole 4 popsán, především pak jeho lokalizace, dispoziční řešení, organizační členění a 

popis nebezpečných technologií a z nich plynoucích rizik. Následující pátá kapitola popisuje 

způsob provedení analýzy rizik z oblasti BOZP a také analýzu chemického ohroţení, pro 

případ úniku chloru. Tím byly získány informace o nejvýznamnějších rizicích pro organizaci, 

coţ je také předpokladem pro úspěšné zavedení systému řízení BOZP. 

Konečně, v kapitole 6, je popsán návrh a postup zavádění daného systému řízení BOZP 

v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008. Byl navrţen a následně i zpracován systém 

řízené dokumentace, včetně politiky BOZP a poţadavky touto dokumentací stanovené, byly 

přeneseny do praxe a kaţdodenních pracovních činností zaměstnanců. Právě toto přenesení 

„papírových poţadavků“ do praxe, je jedním z nejnáročnějších a nejdůleţitějších úkolů, při 

zavádění systému řízení BOZP. Zaváděním systému řízení také došlo k soustavnému 

zlepšování podmínek bezpečnosti práce v organizaci, především pak z hlediska odborné 

kvalifikace zaměstnanců, kdy jim bylo zajištěno řádné školení. Dále byl zlepšen systém 

bezpečnostního značení, který upozorňuje na moţná rizika a to nejen zaměstnance, ale také 
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návštěvníky. Došlo k zařazení prací do kategorií, určení smluvního lékaře závodní preventivní 

péče a stanovení lhůt pravidelných lékařských prohlídek. Byl zaveden řádný systém 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků a ochranných nápojů a poţadavků na ně. Pro kaţdou profesi jsou přesně stanoveny 

dané ochranné prostředky. Jejich výdej a odevzdání jsou řádně evidovány. V neposlední řadě 

byl také vytvořen systém pravidelných kontrol BOZP s cílem zajistit kontinuální zlepšování 

stavu BOZP v organizaci tak, jak to stanoví politika BOZP. 

Během psaní této diplomové práce a zavádění systému řízení se vyskytlo mnoho 

problémů. Ty nejdůleţitější, spolu s jejich moţnými řešeními, uvádím v diskusi. 

V době odevzdání diplomové práce, ještě nebyly naplněny všechny poţadavky normy 

ČSN OHSAS 18001:2008. Nejsou vytvořeny všechny potřebné dokumenty BOZP, jiné 

doposud nejsou zařazeny do systému řízené dokumentace. Systém tudíţ není, tak jak stanový 

norma, plně dokumentován. S jeho úplným zavedením se počítá do konce roku 2011 a 

následujícího roku by měl být systém připraven k certifikaci. Doposud však není rozhodnuto, 

zda bude tato certifikace provedena. 

Přínosem této diplomové práce je především to, ţe můţe být pouţita jako příručka, při 

zavádění systému řízení BOZP provozovateli aquaparků (ale nejen jimi), kteří se rozhodnou 

přistoupit k problematice BOZP zodpovědně a tuto oblast chtějí mít patřičně pod kontrolou a 

řízenu. 

Diplomová práce není podrobným návodem pro zavedení systému řízení BOZP dle normy 

OHSAS, spíše se snaţí o ucelený přehled povinností a úkolů, které musí provozovatel 

aquaparku splnit, pokud se pro zavedení systému řízení BOZP rozhodne a dále poskytuje 

návrh, jak tento systém zavádět. 

Na práci je proto moţno navázat a celou myšlenku dále prohloubit a rozšířit především 

pak o problematiku hygieny práce, prevence závaţných havárií, poţární ochrany a 

bezpečnosti samotných návštěvníků. 
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Seznam použitých zkratek 

 AQUAPARK – AQUAPARK Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 

 BoR – bodové ohodnocení rizika, 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 BT – zaměstnanec pro oblast BOZP, 

 Čl. – článek, 

 ČR – Česká republika, 

 EKO – ekologie, 

 EU – Evropská unie, 

 EZ – elektrická vyhrazená technická zařízení, 

 HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 KtR – kategorie rizika, 

 MČDP – mycí, čistící a desinfekční prostředky, 

 MPBP – místní, provozně bezpečnostní předpis 

 NCHL – nebezpečné chemické látky, 

 NNP – následek negativního působení, 

 NV. – nařízení vlády, 

 Odst. – odstavec, 

 OHSAS – ČSN OHSAS 18001:2008, 

 OHSAS2 – ČSN OHSAS 18002:2008, 

 OIP – oblastní inspektorát práce, 

 OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky, 

 OZO v poţární ochraně – odborně způsobilá osoba v poţární ochraně (dle 

zákona č. 133/1985 Sb.) 

 OZO v prevenci rizik – Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (dle §9, 

zákona č. 309/2006 Sb.), 

 P – celková pravděpodobnost, 

 PN – provozní nehoda, 

 PNP – pravděpodobnost negativního působení, 

 PO – poţární ochrana, 

 PS – skupina pravděpodobnosti rizika, 

 PÚ – pracovní úraz, 
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 PVN – pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace, 

 PZ – plynová vyhrazená technická zařízení, 

 PZH – prevence závaţných havárií, 

 SkR – skupina rizika, 

 SMBOZP – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 SMPZH – systém managementu prevence závaţných havárií, 

 TNS – tlakové nádoby stabilní, 

 TPO – technik poţární ochrany (dle zákona č. 133/1985 Sb.), 

 TZ – tlaková vyhrazená technická zařízení, 

 VTZ – vyhrazená technická zařízení, 

 Vyhl. – vyhláška, 

 Zák. – zákon, 

 ZP – Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

 ZZ – zdvihací vyhrazená technická zařízení, 
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PROGRAM 1 

Cíl BOZP: 
1. plně zavést SMBOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 (splnění všech 
relevantních požadavků normy) 
 

 
 
Část I. Definování základů cíle 
 
Stanovení cíle: Politika BOZP 
Současný stav: SMBOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 je nově zaváděn. 
Očekávaný stav: Splnění všech relevantních požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008. 
Předpokládaný 
termín splnění 
cíle: 

31. 12. 2011 

Odpovědnost za 
plnění cíle: 

Zaměstnanec pro oblast BOZP 

Odpovědnost za 
kontrolu plnění 
cíle/lhůta: 

Ředitel organizace / průběžně 

 

 
 
 
Část II. Realizace cíle 
 
Číslo 
kroku 

Krok 
Plánovaný 
termín 

Termín 
realizace 

Poznámka 

1. 
Školení vedení organizace o SMBOZP 
dle ČSN OHSAS 18001:2008 

1. 8. 2010 1. 8. 2010  

2. Vstupní audit BOZP 1. 12. 2010 1. 12. 2010  

3. 
Školení zaměstnanců o problematice 
BOZP a SMBOZP 

23. 12. 2010 23. 12. 2010  

4. Vytvoření politiky BOZP 1. 2. 2011 28. 1. 2011  

5. Provedení analýzy rizik 
1. 12. 2010 – 
1. 3. 2011 

24. 2. 2011  

6. 
Tvorba dokumentace BOZP dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 

1. 12. 2010 – 
1. 6. 2011 

  

7. 
Implementace požadavků normy 
ČSN OHSAS 18001:2008 do praxe 

1. 1. 2011 – 
1. 7. 2011 

  

8. Interní audit SMBOZP 1. 8. 2011   

9. 
Odstranění nedostatků zjištěných 
interním auditem 

2. 8. 2011 – 
30. 12. 2011 

  

10. 

Interní audit SMBOZP – kontrola 
úplného zavedení SMBOZP a splnění 
všech relevantních požadavků 
plynoucích z normy 
ČSN OHSAS 18001:2008 

31. 12. 2011   
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PROGRAM 8 

Cíl BOZP: 

8. dokumenty strojů a zařízení a pracovní postupy zavést do řízeného režimu 

 

Část I. Definování základů cíle 

Stanovení cíle: AQ_OSM 4 – řízení dokumentace 
Současný stav: Dokumentace je začleňována do systému řízené dokumentace 

Očekávaný stav: 
Všechny průvodní dokumenty strojů a zařízení a dále veškeré pracovní 
postupy zavést do systému řízené dokumentace 

Předpokládaný 
termín splnění 
cíle: 

1. 7. 2011 

Odpovědnost za 
plnění cíle: 

Zaměstnanec pro oblast BOZP 

Odpovědnost za 
kontrolu plnění 
cíle/lhůta: 

Ředitel organizace / 1 x měsíc 

 
 
 
Část II. Realizace cíle 
 
Číslo 
kroku 

Krok 
Plánovaný 
termín 

Termín 
realizace 

Poznámka 

1. 
Vytvoření seznamu všech strojů a 
zařízení 

1. 4. 2011   

2. 
Vytvoření seznamu všech průvodních 
dokumentů ke strojům a zařízením 

1. 5. 2011   

3. 
Vytvoření seznamu všech pracovních 
postupů 

1. 5. 2011   

4. 
Zajištění skenování všech dotčených 
dokumentů 

1. 6. 2011   

5. 
Označení dokumentů v souladu se 
systémem řízené dokumentace 

1. 7. 2011   

6. 

Rozšíření seznamu dokumentů 
v systému řízené dokumentace 
uvedeném v dokumentu 
SDo 7.2 Řízená dokumentace – 
přezkoumání a revize 

1. 7. 2011   
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Zeleně jsou označeny dokumenty, které jsem pro AQUAPARK zpracoval, oranţově 

dokumenty, které jsou momentálně rozpracovány. 

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE  

AQ1 Organizační řád 

AQ2 Pracovní řád 

AQ3 Kolaudační rozhodnutí 

AQ4 Smlouva se závodním preventivním lékařem 

AQ5 Kategorizace prací 

AQ6 Katalog prací 

AQ7 Pracovní smlouvy 

AQ8 Výpis z obchodního rejstříku 

AQ9 Smlouvy s externími organizacemi 

DOKUMENTACE SMBOZP  

AQ_SMBOZP1 Požadavky na SMBOZP 

AQ_SMBOZP2 Politika BOZP, 

AQ_SMBOZP3 Cíle a programy, 

AQ_SMBOZP4 Odpovědnosti a pravomoci, 

AQ_SMBOZP5 ČSN OHSAS 18001:2008 

AQ_SMBOZP6 ČSN OHSAS 18002:2008 

Organizační směrnice  

AQ_OSM1 Analýza rizik 

AQ_OSM2 Organizační zajištění bezpečnosti a hygieny práce, 

AQ_OSM3 Komunikace 

AQ_OSM4 Řízení dokumentace 

AQ_OSM5 Nákup zboží, vybavení a služeb 

AQ_OSM6 Havarijní připravenost a reakce 

AQ_OSM7 Kontroly BOZP 

AQ_OSM8 Traumatologický plán 

AQ_OSM9 Zakázané práce 

AQ_OSM10 Poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů 

AQ_OSM11 Směrnice šetření mimořádných událostí – PÚ 

AQ_OSM12 Směrnice šetření mimořádných událostí – PN 

Provozní řády / Místní provozně bezpečnostní předpisy MPBP 

AQ_PR1 Provozní řád AQUAPARKU 

AQ_PR2 MPBP pro provoz EZ 

AQ_PR3 MPBP pro provoz TNS 

AQ_PR4 
MPBP pro nakládání s NCHL, obsluhu chlorovny a manipulaci s tlakovými nádobami na 
plyny 

AQ_PR5 MPBP pro provoz dopravy dopravními prostředky 

AQ_PR6 MPBP pro rozvod plynného chloru 

Dokumentace PO  

AQ_PO1 Organizační struktura pro řízení a organizaci zabezpečení požární ochrany 
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AQ_PO2 Požární řád 

AQ_PO3 Požární poplachové směrnice 

AQ_PO4 Pokyny pro požární preventivní hlídky 

AQ_PO5 Evakuační plán  

AQ_PO6 Evakuační plán - grafická karta 

AQ_PO7 Dokumentace o začlenění provozovaných činností na jednotlivých pracovištích 

AQ_PO8 Dokumentace školení zaměstnanců o požární ochraně 

AQ_PO9 Seznam rozmístění PHP a hydrantů 

AQ_PO10 Řád ohlašovny požárů 

AQ_PO11 Operativní karta 

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  

1. Rizika  

SDo1.1 Registr rizik 

SDo1.2 Informace o rizicích externím firmám 

2. Požadavky právních předpisů  

SDo2.1 Registr právních předpisů 

SDo2.2 Tabulka pro porovnání souladu 

3. OOPP  

SDo3.1 Tabulky pro vyhodnocení rizik pro přidělení OOPP 

SDo3.2 Evidenční listy pro výdej OOPP, MČDP a ochranných nápojů 

SDo3.3 Faktury za nákup OOPP 

SDo3.4 Dodací listy OOPP 

SDo3.5 Ostatní dokumentace k OOPP 

4. Lhůtníky  

SDo4.1 Lhůtník pravidelných LPP dle profesí 

SDo4.2 Lhůtník školení BOZP 

SDo4.3 Harmonogram revizí VTZ 

SDo4.4 Plán údržby strojů a zařízení 

SDo4.5 Lhůtník pravidelných kontrol BOZP 

5. Úrazy  

SDo5.1 Kniha úrazů 

SDo5.2 Kniha provozních nehod 

SDo5.3 Deníky lékárniček 

SDo5.4 Formuláře záznam o úraze 

SDo5.5 Formuláře hlášení změn 

SDo5.6 Protokoly o šetření pracovního úrazu 

SDo5.7 Protokoly o šetření provozní nehody 

6. Zdravotní  

SDo6.1 Zdravotní list o zdravotní způsobilosti zaměstnance 

7. Evidence  

SDo 7.1 Evidence kontrolních činností BOZP 

SDo 7.2 Evidence a revize řízené dokumentace 

SDo 7.3 Evidence školení BOZP 
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SDo 7.4 Evidence školení PO 

SDo 7.5 Evidence LPP zaměstnanců 

SDo 7.6 Evidence pracovní doby 

SDo 7.7 Evidence pracovních úrazů a úrazů ostatních osob 

SDo 7.8 Evidence provozních nehod 

SDo 7.9 Evidence potravinářských průkazů 

SDo 7.10 Evidence bezpečnostních tabulek a jejich rozmístění 

SDo 7.11 Evidence lékárniček 

SDo 7.12 Evidence VTZ 

SDo 7.13 Evidence provedených kontrol jakosti vody 

SDo 7.14 Evidence odborné způsobilosti zaměstnanců 

SDo 7.15 Evidence kontrol na alkohol 

SDo 7.16 Evidence odborné způsobilosti (kvalifikace) externích osob 

8. Záznamy  

SDo8.1 Zápisy o přezkoumání SMBOZP 

SDo8.2 Zápisy o přezkoumání souladu s právními předpisy 

SDo8.3 Zápisy o provedení dechové zkoušky na alkohol 

SDo8.4 Zápisy o provedení periodické kontroly BOZP 

SDo8.5 Zápisy z trvalé kontroly BOZP 

SDo8.6 Zápisy z tematické kontroly BOZP 

SDo8.7 Zápisy o kontrole hladiny rizik 

SDo8.8 Zápisy z kontrol SOD 

SDo8.9 Registr archivovaných dokumentů 

SDo8.10 Protokol o provedeném měření jakosti vody 

SDo8.11 Zápis o porušení pravidel BOZP 

SDo8.12 Deník chlorovny 

9. NCHL  

SDo 9.1 Protokol o nezařazení 

SDo 9.2 Seznam NCHL 

SDo 9.3 Bezpečnostní listy 

10. Dokumentace strojů a zařízení  

SDo10.1 Průvodní dokumentace 

SDo10.2 Provozní dokumentace 

SDo10.3 Pasporty tlakových nádob 

SDo10.4 Protokol o individuálním vyzkoušení ZZ 

SDo10.5 Protokol o ověřovací zkoušce výtahu 

SDo10.6 Revizní zprávy VTZ 

SDo 10.7 Protokol o určení vnějších vlivů 

SDo 10.8 Kniha jízd 

SDo 10.9 Individuální vyzkoušení TNS 

SDo 10.10 Dokumentace PZ (chlorovna) 

11. Jmenování  

SDo 11.1 Jmenování zaměstnance pro oblast BOZP 
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SDo 11.2 Jmenování osoby odpovědné za provoz EZ 

SDo 11.3 Jmenování osoby odpovědné za provoz TNS 

SDo 11.4 Jmenování obsluhy TNS 

SDo 11.5 Jmenování řidiče služebních vozidel 

SDo 11.6 Jmenování osoby odpovědné za provoz ZZ 

SDo 11.7 Jmenování obsluhy ZZ 

SDo 11.8 Jmenování osoby nakládající s tlakovými nádobami na plyny 

SDo 11.9 Jmenování osoby odpovědné za provoz a obsluhu PZ 

SDo 11.10 Pověření osob tvorbou řízeného dokumentu 

12. Pracovní postupy  

SDo 12.X Dosud nejsou zařazeny do systému řízené dokumentace 

ŠKOLENÍ  

Osnovy školení  

OS1.1 Vstupní školení BOZP vedoucích zaměstnanců 

OS1.2 Vstupní školení BOZP zaměstnanců 

OS1.3 Vstupní školení řidičů služebních vozidel 

OS1.4 Vstupní školení obsluhy/osoby odpovědné za provoz TNS 

OS1.5 Vstupní školení osoby odpovědné za provoz EZ 

OS1.6 Vstupní školení obsluhy/osoby odpovědné za provoz ZZ 

OS1.7 
Vstupní školení osoba nakládající s tlakovými lahvemi na plyny/obsluha/osoba 
odpovědná za provoz PZ 

OS2.1 Periodické školení BOZP vedoucích zaměstnanců 

OS2.2 Periodické školení BOZP zaměstnanců 

OS2.3 Periodické školení řidičů služebních vozidel 

OS2.4 Periodické školení obsluhy/osoby odpovědné za provoz TNS 

OS2.5 Periodické školení osoby odpovědné za provoz EZ 

OS2.6 Periodické školení obsluhy/osoby odpovědné za provoz ZZ 

OS2.7 
Periodické školení osoba nakládající s tlakovými lahvemi na plyny/obsluha/osoba 
odpovědná za provoz PZ 

OS3.1 Poučení návštěv BOZP 

OS3.2 Poučení zaměstnanců externích firem BOZP 

OS4.1 Zácvik zaměstnanců na pracovišti 

OS5.1 Školení zaměstnanců o příčinách vzniku PÚ nebo PN 

OS6.1 Odborné školení plavčíků záchranářů 

Prezenční listiny k osnovám školení  

PL_OS1.1 Prezenční listina 

PL_OS1.2 Prezenční listina 

PL_OS1.3 Prezenční listina 

PL_OS1.4 Prezenční listina 

PL_OS1.5 Prezenční listina 

PL_OS1.6 Prezenční listina 

PL_OS1.7 Prezenční listina 

PL_OS2.1 Prezenční listina 

PL_OS2.2 Prezenční listina 
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PL_OS2.3 Prezenční listina 

PL_OS2.4 Prezenční listina 

PL_OS2.5 Prezenční listina 

PL_OS2.6 Prezenční listina 

PL_OS2.7 Prezenční listina 

PL_OS3.1 Prezenční listina 

PL_OS3.2 Prezenční listina 

PL_OS4.1 Prezenční listina 

PL_OS5.1 Prezenční listina 

PL_OS6.1 Prezenční listina 

Zkušební testy  

ZTK1 Test pro ověření znalostí BOZP: vedoucích zaměstnanců 

ZTK2 Test pro ověření znalostí BOZP: řidičů služebních vozidel 

ZTK3 Test pro ověření znalostí BOZP: obsluhy tlakových nádob 

ZTK4 Test pro ověření znalostí BOZP: osoby odpovědné za provoz EZ 

ZTK5 Test pro ověření znalostí BOZP: osoby odpovědné za provoz/obsluhy ZZ 

ZTK6 
Test pro ověření znalostí BOZP: osoba nakládající s tlakovými lahvemi na 
plyny/obsluha/osoba odpovědná provoz PZ 

Záznam o absolvování testu  

Z_ZTK1 Záznam o absolvování testu ZTK1 

Z_ZTK2 Záznam o absolvování testu ZTK2 

Z_ZTK3 Záznam o absolvování testu ZTK3 

Z_ZTK4 Záznam o absolvování testu ZTK4 

Z_ZTK5 Záznam o absolvování testu ZTK5 

Z_ZTK6 Záznam o absolvování testu ZTK6 
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Funkce Odpovědnost Spolupracuje 

Ředitel 
organizace 

Hlavní odpovědnost za plnění úkolů v oblasti BOZP. 
Kontrola správné funkce zaměstnance pro oblast BOZP. 
Získávání prostředků a zdrojů BOZP. 
Schvalování cílů BOZP a politiky BOZP. 

Zaměstnanec 
pro oblast 
BOZP, OZO 
v prevenci rizik 

Zaměstnanec 
pro oblast 
BOZP 

Obecně: 
Jednání se státními orgány; 
Schvalování dokumentace BOZP; 
Aktualizace dokumentace BOZP; 
Vedení evidencí a dokumentace BOZP; 
Kontroly: 
Zajištění pravidelných kontrol BOZP; 
Vedení zápisů z kontrol BOZP; 
Pravidelné přezkoumání SMBOZP; 
Pravidelné přezkoumání souladu s právními předpisy; 
Provádění namátkových kontrol na alkohol; 
Provádění roční prověrky BOZP; 
Provádění periodické kontroly BOZP; 
Provádění trvalé kontroly BOZP; 
Provádění tematické kontroly BOZP; 
Pravidelné přezkoumání hladiny rizik; 
OOPP, MČDP a ochranné nápoje 
Přidělení a výdej OOPP, MČDP a ochranných nápojů příslušným 
vedoucím zaměstnancům; 
Nákup OOPP; 
LPP: 
Kontrola dodržování pravidelných LPP zaměstnanců dle lhůtníku 
pravidelných LPP; 
Pracovní úrazy a provozní nehody: 
Vedení knihy úrazů; 
Vedení knihy provozních nehod; 
Evidence pracovních úrazů; 
Evidence provozních nehod; 
Zajištění hlášení pracovních úrazů ve stanovených případech 
stanoveným institucím; 
Zajištění sepsání záznamu o úraze a záznamu o úraze – hlášení změn 
a jejich včasné zaslání stanoveným institucím; 
Sepsání protokolů o šetření pracovních úrazů; 
Sepsání protokolů o šetření provozních nehod; 
Evidence úrazů ostatních osob; 
Evidence lékárniček; 
Realizace preventivních opatření k předcházení pracovních úrazů; 
Školení BOZP a PO: 
Zajištění školení BOZP vedoucích zaměstnanců, kontrola dodržování 
termínů pravidelných školení BOZP dle lhůtníku pravidelných 
školení BOZP; 
Školení BOZP zaměstnanců; 
Evidence provedených školení BOZP; 
Zajištění školení PO, kontrola dodržování termínů pravidelných 
školení PO dle lhůtníku pravidelných školení PO; 
Zajištění odborných školení ve stanovených lhůtách; 
Stroje a zařízení: 
Zajištění revizí VTZ v termínech dle lhůtníku revizí VZT; 
Zajištění pravidelných kontrol zařízení dle lhůtníku pravidelných 
kontrol zařízení; 

OZO v prevenci 
rizik; 
Vedoucí 
zaměstnanci 
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

1 Ostatní 
osoby 

neposkytnutí 
první pomoci 

Neposkytnutí 
první pomoci a 
následné 
poškození 
zdraví osob 

O Zdraví 
ohrožující stavy 
nájemníků, o 
kterých se 
nemusí ostatní 
osoby včas 
dovědět. 

24 51 12 G 10 G 
10 

40 1 Přijatá opatření: 
• Doposud žádná. 
Plánovaná opatření: 
• Kontrola ostatních osob pověřeným pracovníkem v 
pravidelných periodách. 

2 Schodiště nebezpečné 
tvary -
schodiště 

uklouznutí, 
zakopnutí a 
poškození 
zdraví osob 

Z, N, O Chůze po 
schodišti, ve 
spěchu běh. 

100 45 45 E 6 E6 36 2 Přijatá opatření: 
• Výrazné označení prvního a posledního nástupního schodu. 
• Zajištění pravidelného úklidu schodišť. 
• Zábradlí na vnitřní straně schodiště. 
Plánovaná opatření: 
• Opatřit schodiště zábradlím po obou stranách.  

3 Schodiště nebezpečné 
povrchy 
(výčnělky, 
nerovnosti, 
kluzké 
plochy) 

uklouznutí, 
zakopnutí 

Z, N, O Chůze po 
schodišti, ve 
spěchu běh. 

100 45 45 E 6 E6 36 2 Přijatá opatření: 
• Výrazné označení prvního a posledního nástupního schodu. 
• Zajištění pravidelného úklidu schodišť. 
• Zábradlí na vnitřní straně schodiště. 
Plánovaná opatření: 
• Opatřit schodiště zábradlím po obou stranách.  

4 Venkovní 
plochy 

pohyb 
dopravních 
prostředků 

oslnění řidiče 
a následné 
nabourání, 
sražení 
chodce,… 

Z, N, O Vyslání 
zaměstnance na 
služební cestu, 
řidiči externích 
firem 
pracujících v 
AQUAPARKU. 

50 25 13 G 9 G9 36 2 Přijatá opatření: 
• Doposud žádná. 
Plánovaná opatření: 
• Poskytování OOPP (sluneční brýle). 
• Informace externím firmám o riziku oslnění. 
 

5 Strojovna pohyb 
zdvihací 
plošiny 

pád osoby 
z plošiny při 
její obsluze a 
následné 
poškození 
zdraví 

Z, O Obsluha 
plošiny a 
přeprava 
materiálu 
pomocí ní. 

12 80 10 G 8 G8 32 2 Přijatá opatření: 
• Poučení zaměstnanců o rizicích pádu z výšky. 
Plánovaná opatření: 
• Opatřit plošinu účinným zábradlím. 

6 Vstupní 
prostory 

hořlavé 
materiály 
(schopnost 
vznícení, 
vzplanutí, 
vývin kouře) 

vznik požáru a 
následné 
udušení, 
uhoření, 
popálení osob 
a poškození 
materiálu 

Z, N, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

9 60 5 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
• Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů ve vybraných místech méně 
hořlavými. 
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

7 Vstupní 
prostory 

výtah 
(elektrická 
instalace, 
pohyb výtahu, 
dveře) 

úraz el. 
proudem 

Z, N, O Selhání izolace. 
Neodborný 
zásah do 
elektroinstalace 
výtahu v 
případě jeho 
servisu 
servisním 
pracovníkem. 

15 30 5 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Doposud žádná. 
Plánovaná opatření: 
• Ověření odborné kvalifikace servisních pracovníků.  

8 Vstupní 
hala s 
recepcí 

hořlavé 
materiály 
(schopnost 
vznícení, 
vzplanutí, 
vývin kouře) 

vznik požáru Z, N, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

9 70 6 H 10 H1
0 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
• Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů ve vybraných místech méně 
hořlavými. 

9 Bazény a 
atrakce 

Voda  
(voda a její 
fyzikální 
vlastnosti) 

utonutí Z, N, O Vodní aktivity, 
sporty, dětské 
hry, 
nedovolené 
chování, 
zdravotní 
potíže. 

5 100 5 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Zajištění stálého dozoru nad bazény (především všemi 
kritickými místy) kvalifikovanými zaměstnanci – plavčíky 
záchranáři. 
• Stanovení odpovědností za dozor. 
• Pokyny pro bezpečné chování návštěvníkům v návštěvním řádu.  
• Místnost pro poskytnutí před lékařské první pomoci. 
• Zřetelné označení hloubky bazénů. 
Plánovaná opatření: 
• Neustále zlepšovat systém dozoru nad návštěvníky plavčíky 
záchranáři. 
• Upravit v návštěvním řádu – zpřísnit – postihy za jeho porušení. 

1
0 

Wellnes 
centrum 

ochlazování šok pro 
organismus, 
zástava dechu, 
srdeční 
činnosti 

Z, N, O Ochlazování 
organismu po 
saunování ve 
sprše nebo v 
ochlazovacím 
venkovním 
bazénku. 

10 80 8 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Informace návštěvníkům v návštěvním řádu Wellness centra. 
Plánovaná opatření: 
• Rozmístění výstražných zákazových bezpečnostních tabulek v 
prostorách saun, především u ochlazovacích sprch a venkovního 
ochlazovacího bazénku. 
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

1
1 

Wellnes 
centrum 

hořlavé 
materiály 

vznik požáru Z, N, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

9 70 6 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů méně hořlavými.  

1
2 

Wellnes 
centrum 

výška (1,5m a 
více) 

pád z výšky Z, N, O Uklouznutí na 
balkóně a 
přepadnuti 
přes zábradlí, 
nahýbání se 
přes zábradlí, 
cizí zavinění. 

10 90 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Zajištění balkónů pevným zábradlím o dostatečné výšce 1.2 m.  
Plánovaná opatření: 
• Rozmístit na zábradlí balkónů bezpečnostní tabulky s varováním 
před kluzkou podlahou a nebezpečím pádu z výšky  

1
3 

Restaurace hořlavé 
materiály 

vznik požáru Z, N, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

8 70 6 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
• Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů méně hořlavými.  

1
4 

Dětský 
kout 

hořlavé 
materiály 

vznik požáru Z, N, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

9 70 6 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
• Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů méně hořlavými.  

1
5 

Kanceláře hořlavé 
materiály 

vznik požáru Z, O Kouření, 
manipulace s 
otevřeným 
ohněm, skrat 
elektrické 
instalace, vnější 
vlivy -požár. 

9 50 5 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Rozmístění PHP a hydrantů. 
• Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany. 
• Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Plánovaná opatření: 
• Nahrazení hořlavých materiálů méně hořlavými.  
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

1
6 

Strojovna elektrická 
zařízení 

úraz el. 
proudem 

Z, O Zavadění o el. 
zařízení s 
vadnou izolací, 
poškozené 
vlhkostí, únik 
vody a její 
propojení s 
živými částmi 
el. zařízení, 
práce s el. 
zařízeními, 
údržbářské 
práce, 
opravářské 
práce. 

100 9 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Osvědčení bezpečnosti před uvedením el. zařízení do provozu. 
• Pověření osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz el. 
zařízení. 
• Školení zaměstnanců o bezpečnosti práci při užívání el. zařízení 
(§3, vyhl. č. 50/1978 Sb.). 
• Provádění pravidelných kontrol el. zařízení. 
• Uzavření smlouvy z revizním technikem el. zařízení.  
• Provádění pravidelných revizí el. zařízení dle zpracovaného 
harmonogramu revizním technikem. 
• Okamžité vyřazení vadného el. zařízení z užívání a provozu a 
předání k opravě oprávněné osobě. 
• Označení všech vypínačů, rozvaděčů a jiných, pevně 
instalovaných el. zařízení vhodným bezpečnostním značením.  
• Úschova ručního el. nářadí a mobilních strojů a zařízení na 
vhodných a k tomu určených skladovacích místech.  
Plánovaná opatření: 
• Zlepšení systému ventilace ve strojovně a tím omezení vlhkosti.  
• Průběžné odstraňování průsaků s úkapy na el. zařízení.  

1
7 

Strojovna tlakové 
nádoby 

roztržení 
nádoby a únik 
média 

Z, O Obsluha 
tlakové nádoby, 
čištění, 
kontrola, 
revize, 
odstavení 
mimo provoz, 
chůze v 
blízkosti 
nádoby. 

9 90 8 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Provedení individuálního vyzkoušení. 
• Pověření osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz 
TNS. 
• Pověření obsluhy TNS a zajištění její odborné kvalifikace 
(školení). 
• Obsluha se řídí AQ_PR3. 
• Provádění pravidelných kontrol TNS. 
• Uzavření smlouvy z revizním technikem TNS. 
• Provádění pravidelných revizí, zkoušení, čištění a údržby TNS 
dle zpracovaného harmonogramu revizním technikem.  
• Okamžité vyřazení vadné TNS z užívání a provozu a předání k 
opravě oprávněné osobě. 
• Pravidelné kontroly všech pomocných zařízení, zajištění 
čitelnosti tlakoměrů, teploměrů a vyznačení maximálních 
dovolených hodnot červenou ryskou. 
Plánovaná opatření: 
• Zavést evidenci TNS a do ní zaznamenávat všechny provozní 
údaje (opravy, nehody, rekonstrukce, revize, kontroly apod.)  
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

1
8 

Strojovna technologie - 
rozvody 

vznik 
netěsnosti, 
únik média 

Z, O Kontrola, 
čištění, revize 
rozvodů, 
náhodná chůze 
v blízkosti 
rozvodů. 

30 55 17 F 6 F6 30 2 Přijatá opatření: 
• Provedení individuálního vyzkoušení. 
• Pověření osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz 
strojovny. 
• Provádění pravidelných kontrol rozvodů.  
• Provádění pravidelných revizí, zkoušení, čištění a údržby 
rozvodů, dle zpracovaného harmonogramu k tomu odborně 
způsobilou osobou. 
• Okamžité oznámení vedení o vadném rozvodu, technologii a tu 
ihned vyřadit z užívání a provozu a předání k opravě oprávněné 
osobě. 
• Pravidelné kontroly všech pomocných zařízení, zajištění 
čitelnosti tlakoměrů, teploměrů a vyznačení maximálních 
dovolených hodnot červenou ryskou. 
Plánovaná opatření: 
• Prohlubování kvalifikace vedoucích strojníků.  
• Zapracovat do AQ_OSM6 možnost havárie rozvodů ve strojovně.  

1
9 

Strojovna voda průsak vody 
do strojovny, 
zatopení 
strojovny 

Z, O Běžná obsluha 
strojovny. 

10 90 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Provádění pravidelných kontrol pracovišť s cílem odhalit 
průsaky. 
• Včas přijímat opatření v případě vzniku průsaků.  
Plánovaná opatření: 
• 1 x ročně organizovat odborné prohlídky prostor AQUAPARKU. 
• Zavedení systému signalizace varování pro pracovníky strojovny 
o nebezpečí zatopení. 

2
0 

Strojovna pomocná 
zařízení 

vysávače, 
vysoušeče, 
úraz el. 
proudem 

Z Odsávání vody 
ze strojovny, 
práce s 
vysoušeči - 
úklid. 

100 6 6 H 10 H1
0 

30 2 Přijatá opatření: 
• Pověření osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz el. 
zařízení. 
• Školení zaměstnanců o bezpečnosti práci při užívání el. zařízení 
(§3, vyhl. č. 50/1978 Sb.). 
• Provádění pravidelných kontrol el. zařízení.  
• Uzavření smlouvy z revizním technikem el. zařízení. 
• Provádění pravidelných revizí el. zařízení dle zpracovaného 
harmonogramu revizním technikem. 
• Okamžité vyřazení vadného el. zařízení z užívání a provozu a 
předání k opravě oprávněné osobě. 
• Úschova ručního el. nářadí a mobilních strojů a zařízení na 
vhodných a k tomu určených skladovacích místech.  
Plánovaná opatření: 
• Zlepšení systému ventilace ve strojovně a tím omezení vlhkosti.  
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I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

2
1 

Chlorovna tlakové lahve 
s chlorem 

únik chloru v 
důsledku 
nevhodného 
připojení 
lahve 

Z, N, O Manipulace s 
lahvemi a jejich 
připojování k 
technologii. 

100 9 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Dobrý technický stav lahví (zajišťuje externí firma, 
odpovědnosti stanovené v uzavřené smlouvě).  
• Montáž tlakových lahví s chlorem pracovníky odborné externí 
firmy. 
• Ověření kvalifikace pracovníků. 
• Vybavení chlorovny signalizací koncentrace chloru (v případě 
úniku signalizace ve velínu) 
• Vybavení chlorovny nucenou ventilací v případě úniku chloru. 
Plánovaná opatření: 
• Školení vedoucích strojníků a zvyšování jejich kvalifikace pro 
nakládání s tlakovými láhvemi s chlorem. 
• Školení zaměstnanců pro případ vzniku závažné havárie – úniku 
chlóru. 

2
2 

Chlorovna tlakové lahve 
s chlorem 

únik chloru v 
důsledku 
poškození 
lahve 

Z, N, O Manipulace s 
lahvemi. 

100 9 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Dobrý technický stav lahví (zajišťuje externí firma, 
odpovědnosti stanovené v uzavřené smlouvě).  
• Montáž tlakových lahví s chlorem pracovníky odborné externí 
firmy. 
• Ověření kvalifikace pracovníků. 
• Vybavení chlorovny signalizací koncentrace chloru (v případě 
úniku signalizace ve velínu) 
• Vybavení chlorovny nucenou ventilací v případě úniku chloru. 
Plánovaná opatření: 
• Školení vedoucích strojníků a zvyšování jejich kvalifikace pro 
nakládání s tlakovými láhvemi s chlorem. 
• Školení zaměstnanců pro případ vzniku závažné havárie – úniku 
chlóru. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Zavádění systému managementu BOZP v AQUAPARKU Uherské Hradiště                          2011 

 
Příloha č. 5 

Ukázka z dokumentu: SDo 1.1 Registr rizik 

 

 

 

I
D 

Oblast 

Nebezpečí 
(nebezpečný 
faktor, činitel, 

činnost) 

Riziko Osoby Činnosti 
PV
N 

PN
P 

P 
Sk
P 

NN
P 

Sk
R 

Bo
R 

Kt
R 

Bezpečnostní opatření 

2
3 

Chlorovna tlakové lahve 
s chlorem 

únik chloru v 
důsledku 
poškození 
technologie 

Z, N, O Opotřebení 
technologie. 

100 9 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Dobrý technický stav lahví (zajišťuje externí firma, 
odpovědnosti stanovené v uzavřené smlouvě).  
• Montáž tlakových lahví s chlorem pracovníky odborné externí 
firmy. 
• Ověření kvalifikace pracovníků. 
• Vybavení chlorovny signalizací koncentrace chloru (v případě 
úniku signalizace ve velínu) 
• Vybavení chlorovny nucenou ventilací v případě úniku chloru. 
Plánovaná opatření: 
• Školení vedoucích strojníků a zvyšování jejich kvalifikace pro 
nakládání s tlakovými láhvemi s chlorem. 
• Školení zaměstnanců pro případ vzniku závažné havárie – úniku 
chlóru. 
• Zajištění pravidelných kontrol zařízení pro chloraci vody.  

2
4 

Chlorovna tlakové lahve 
s chlorem 

rizika při 
manipulaci s 
lahvemi 

Z, N, O Manipulace s 
lahvemi a jejich 
připojování k 
technologii. 

100 9 9 H 10 H 
10 

30 2 Přijatá opatření: 
• Dobrý technický stav lahví (zajišťuje externí firma, 
odpovědnosti stanovené v uzavřené smlouvě).  
• Montáž tlakových lahví s chlorem pracovníky odborné externí 
firmy. 
• Ověření kvalifikace pracovníků. 
• Vybavení chlorovny signalizací koncentrace chloru (v případě 
úniku signalizace ve velínu) 
• Vybavení chlorovny nucenou ventilací v případě úniku chloru. 
Plánovaná opatření: 
• Školení vedoucích strojníků a zvyšování jejich kvalifikace pro 
nakládání s tlakovými láhvemi s chlorem. 
• Školení zaměstnanců pro případ vzniku závažné havárie – úniku 
chlóru. 
• Zajištění pravidelných kontrol zařízení pro chloraci vody.  

2
5 

Venkovní 
plochy 

dopravní 
prostředky 

náraz vozidla 
do jiného 
vozidla, 
chodce, 
cyklisty 

Z, N, O řízení 
služebního 
vozidla, vozidla 
externí firmy 
jejím 
zaměstnancem. 

26 80 21 F 6 F6 30 2 Přijatá opatření: 
• Pravidelné školení řidičů služebních vozidel. 
• Udržování dobrého technického stavu vozidel.  
• Vyznačení komunikací pro pohyb vozidel.  
• Omezení rychlosti v areálu AQUAPARKU. 
Plánovaná opatření: 
• Organizovat dodávku materiálu a vybavení v mimo návštěvních 
hodinách. 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Zavádění systému managementu BOZP v AQUAPARKU Uherské Hradiště                          2011 

 
Příloha č. 5 

Ukázka z dokumentu: SDo 1.1 Registr rizik 

 

 

 

Legenda: 

 

ID – pořadové číslo nebezpečí/rizika; 

Oblast – část objektu, pro kterou je dané nebezpečí/riziko posuzováno; 

PVN – pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace; 

PNP – pravděpodobnost negativního působení (v případě vzniku nebezpečné situace); 

P – celková pravděpodobnost negativního působení; 

SkP – skupina pravděpodobnosti (pro určení KtR); 

NNP – následek negativního působení; 

SkR – skupina rizika; 

BoR – bodové ohodnocení rizika (pro priorizaci rizik); 

KtR – kategorie rizika; 

Z – zaměstnanci; 

N – návštěvníci; 

O – ostatní osoby. 
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Tabulka pro hodnocení rizik 

Trvalý výskyt  
100% 10 A A1 

(10) 
A2 
(20) 

A3 
(30) 

A4 
(40) 

A5 
(50) 

A6 
(60) 

A7 
(70) 

A8 
(80) 

A9 
(90) 

A10 
(100) 

Téměř trvalý výskyt 
90 – 100% 9 B 

B1 
(9) 

B2 
(18) 

B3 
(27) 

B4 
(36) 

B5 
(45) 

B6 
(54) 

B7 
(63) 

B8 
(72) 

B9 
(81) 

B10 
(90) 

Velmi 
pravděpodobný 

výskyt 
75 -89% 8 C C1 

(8) 

C2 
(16) 

C3 
(24) 

C4 
(32) 

C5 
(40) 

C6 
(48) 

C7 
(56) 

C8 
(64) 

C9 
(72) 

C10 
(80) 

Pravděpodobný 
výskyt 50 – 74% 7 D D1 

(7) 

D2 
(14) 

D3 
(21) 

D4 
(28) 

D5 
(35) 

D6 
(42) 

D7 
(49) 

D8 
(56) 

D9 
(63) 

D10 
(70) 

Méně 
pravděpodobný 

výskyt 
25 – 49% 6 E E1 

(6) 

E2 
(12) 

E3 
(18) 

E4 
(24) 

E5 
(30) 

E6 
(36) 

E7 
(42) 

E8 
(48) 

E9 
(54) 

E10 
(60) 

Velmi málo 
pravděpodobný 

výskyt 
15 – 24% 5 F F1 

(5) 

F2 
(10) 

F3 
(15) 

F4 
(20) 

F5 
(25) 

F6 
(30) 

F7 
(35) 

F8 
(40) 

F9 
(45) 

F10 
(50) 

Nepravděpodobný 
výskyt 10 – 14% 4 G G1 

(4) 

G2 
(8) 

G3 
(12) 

G4 
(16) 

G5 
(20) 

G6 
(24) 

G7 
(28) 

G8 
(32) 

G9 
(36) 

G10 
(40) 

Velmi 
nepravděpodobný 

výskyt 
5 – 9% 3 H H1 

(3) 

H2 
(6) 

H3 
(9) 

H4 
(12) 

H5 
(15) 

H6 
(18) 

H7 
(21) 

H8 
(24) 

H9 
(27) 

H10 
(30) 

Téměř vyloučeno 
(náhoda) 1 – 4% 2 I I1 

(2) 

I2 
(4) 

I3 
(6) 

I4 
(8) 

I5 
(10) 

I6 
(12) 

I7 
(14) 

I8 
(16) 

I9 
(18) 

I10 
(20) 

Vyloučeno 
0% 1 J 

J1 
(1) 

J2 
(2) 

J3 
(3) 

J4 
(4) 

J5 
(5) 

J6 
(6) 

J7 
(7) 

J8 
(8) 

J9 
(9) 

J10 
(10) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pro snadnější přiřazení 
pravděpodobnosti závažnosti rizik je 
uvedeno ke každému bodovému 
ohodnocení přibližné, pouze orientační 
přirovnání k pracovnímu úrazu. 

Zan
e

d
b

ate
ln

ý vliv n
a zd

raví 

Ú
raz b

e
z p

raco
vn

í n
e

sch
o

p
n

o
sti 

Ú
raz s p

raco
vn

í n
e

sch
o

p
n

o
stí 

(m
ax. 3

 d
n

y) 

Ú
raz s p

raco
vn

í n
e

sch
o

p
n

o
stí  

(více n
ež 3

 d
n

y) 

V
ážn

ý ú
raz vyžad

u
jící h

o
sp

italizaci 

(m
ax. 5

 d
n

ů
) 

V
ážn

ý ú
raz vyžad

u
jící h

o
sp

italizaci 
(5

-1
0

 d
n

ů
) 

V
ážn

ý ú
raz vyžad

u
jící h

o
sp

italizaci 
(d

elší n
ež 1

0
 d

n
í) 

Tě
žký ú

raz s trvalým
i n

á
sle

d
ky (p

ráce 
sch

o
p

n
ý) 

Tě
žký ú

raz s trvalým
i n

á
sle

d
ky (p

ráce 
n

esch
o

p
n

ý) 

Sm
rte

ln
ý ú

raz 

Kategorie Příslušné skupiny Druh rizika 

1 A5–A10, B5–B10, C6–C10, D6–D10, E7–E10, F9, F10, 
G10 

Nepřijatelné riziko 
Nezbytná opatření na jeho snížení 
provést bez odkladu 

2 A3, A4, B4, C4, C5, D5, E5, E6, F6–F8, G7–G9,  H9, 
H10, I10 

Nežádoucí riziko 
Přijmout opatření v termínované době 

3 
A1, A2, B1 – B3, C1 – C3, D2 – D4, E3, E4, F4, F5, G4 
– G6, H6 – H8, I8 – I9, J10 

Mírné riziko 
Pouze se souhlasem vedení společnosti 
bez opatření 

4 D1, E1, E2, F1–F3, G1–G3, H2–H5, I3–I7, J8–J9 Přijatelné akceptovatelné riziko 

5 H1, I1, I2, J1-J7 Bezvýznamné riziko 
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Profese 

Počet 
pracovníků 

  

Faktory pracovních podmínek 

AQUAPARK Uherské Hradiště, příspěvková organizace  

Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště  

IČ: 72063904 

Výsledná 

kategorie 

Ženy Muži P CH H V NZ Iz Fz Pp ZT ZCH Pz Zz Bč B PvZTV 

1 strojník - údržbář 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 2 

2 recepční - pokladní 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

3 plavčík - záchranář 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

4 kuchař/pomocný kuchař 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1  2 2 

5 barman 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  2 2 

6 saunařka 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  2 2 

7 řidič - referent 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

8 THP + vedení organizace 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

 Celkem 14 23                 

 

 

                  

 

 P … prach,   Pp … pracovní poloha 

 CH … chemické látky ZT … zátěž teplem 

 H … hluk Zz … zraková zátěž 

 V … vibrace,   Pz … psychická zátěž 

 NZ … neionizující záření a el.pole Bč … práce s biologickými činiteli 

 IZ … ionizující záření B … příloha č. 2 k vyhl. č. 432/2003 Sb. 

 ZCH … zátěž chladem PvZTV...práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

 FZ … fyzická zátěž  
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

BOZP | kategorizace prací 

 1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

262/2006 Sb. Zákoník práce 

148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli 

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

BOZP | lékařská preventivní péče 

 262/2006 Sb. Zákoník práce 

187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 

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

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 

BOZP | pracovní úrazy 

 201/2010 Sb. Nařízení vlády o evidenci pracovních úrazů 

266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 

440/2001 Sb. Vyhláška o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění 

191/1993 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání 

297/1991 Sb. Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání 

BOZP | OOPP 

 21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 
prostředky 

495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanový rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

BOZP | zakázané práce žen 

 262/2006 Sb. Zákoník práce 

288/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ţenám, 

kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy 

na povolání 

BOZP | hygiena práce 

 561/2006 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a sniţování hluku 

523/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, 

základní poţadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a 

podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 

410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby 

135/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=1%2F2008&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=361%2F2007&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=262%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=148%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=432%2F2003&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=262%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=187%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=48%2F1997&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=20%2F1966&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=266%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=440%2F2001&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=191%2F1993&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=125%2F1993&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=297%2F1991&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=21%2F2003&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=495%2F2001&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=262%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=288%2F2003&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=561%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=523%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=410%2F2005&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=137%2F2004&number2=&name=&text=


VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Zavádění systému managementu BOZP v AQUAPARKU Uherské Hradiště              2011 

 
Příloha č. 9 

Ukázka z dokumentu: SDo 2.2 Tabulka pro porovnání souladu 

            
 

Předpis Požadavek ANO NE 

Zák. č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce 

§ 108 odst. (6) Je zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP 
zajištěno školení umožňující mu řádný výkon této funkce a 
jsou mu zpřístupněny všechny relevantní dokumenty BOZP? 

  

§ 108 odst. (7) Je zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP 
umožněno přednést své připomínky při kontrolách orgánů, 
kterým přísluší výkon kontroly? 

  

Zák. č. 309/2006 Sb.,  
zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP 

§ 2 odst. (1) písm. a) mají prostory určené pro práci, chodby, 
schodiště a jiné komunikace stanovené rozměry a povrch a 
jsou vybaveny pro činnosti zde vykonávané? 

  

§ 2 odst. (1) písm. b) jsou pracoviště osvětlena, pokud možno 
denním světlem, mají stanovené mikroklimatické podmínky, 
zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu 
a zásobování vodou? 

  

§ 2 odst. (1) písm. c) mají prostory pro osobní hygienu, 
převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování 
zaměstnanců stanovené rozměry, provedení a vybavení? 

  

§ 2 odst. (1) písm. d) jsou únikové cesty, východy a dopravní 
komunikace k nim včetně přístupových cest stále volné? 

  

§ 2 odst. (1) písm. e) je zajištěna pravidelná údržba a úklid 
pracovišť? 

  

§ 2 odst. (1) písm. f) jsou pracoviště vybavena prostředky 
pro poskytnutí a přivolání první pomoci? 

  

§ 4 odst. (1), písm. a) Jsou stroje a zařízení vybavena 
ochrannými zařízeními, která chrání život zaměstnanců? 

  

§ 4 odst. (1), písm. b) jsou stroje a zařízení vybavena nebo 
upravena tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a 
aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům 
pracovních podmínek? 

  

§ 4 odst. (1), písm. c) jsou stroje a zařízení pravidelně 
udržovány, kontrolovány a revidovány? 

  

§ 5 odst. (1), písm. a) Je zajištěno, aby zaměstnanci 
nevykonávali činnosti jednostranně zatěžující organismus? 

  

§ 5 odst. (1), písm. b) je zajištěno, aby zaměstnanci nebyli 
ohroženi padajícími předměty nebo vymrštěnými předměty 
a materiály? 

  

§ 5 odst. (1), písm. c) Jsou zaměstnanci chráněni proti pádu a 
zřícení? 

  

§ 5 odst. (1), písm. d) Je zajištěno, aby zaměstnanci nebyli 
ohroženi dopravou na pracovištích? 

  

§ 5 odst. (1), písm. e) Je zajištěno, aby zaměstnanci na 
pracovištích se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně? 

  

§ 5 odst. (1), písm. f) Je zajištěno, aby zaměstnanci 
nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která mohou 
poškodit zdraví, zejména páteř? 

  

§ 6 odst. (1) Jsou pracoviště, na nichž jsou vykonávány práce, 
které mohou způsobit poškození zdraví, vybaveny 
bezpečnostním značením? 

  

§ 9 odst. (3) Zajišťuje zaměstnavatel plnění úkolů v prevenci 
rizik jednou nebo více odborně způsobilými osobami? 

  

§ 9 odst. (4), písm. a), b), c) Jsou odborně způsobilé osobě 
v prevenci rizik poskytnuty potřebné prostředky a doba a 
také dokumentace a potřebné informace k výkonu její 
činnosti? 
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Předpis Požadavek ANO NE 

NV. č. 201/2005 Sb.,  
O způsobu evidence 
úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

§ 1 splňuje kniha úrazů požadavky NV. č. 201/2010 Sb.?    
§ 4 jsou pracovní úrazy a smrtelné pracovní úrazy 
ohlašovány stanoveným institucím dle NV. č. 201/2010 Sb.?  

  

§ 5 Jsou vyhotovovány záznamy o úrazech (vzor dle 
NV. č. 201/2010 Sb., příl. č. 1) nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy se zaměstnavatel o úraze dozvěděl?  

  

§ 6, 7 Jsou zasílány záznamy o pracovních úrazech a 
smrtelných pracovních úrazech nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce od vzniku úrazu stanoveným institucím 
dle NV. č. 201/2010 Sb.? 

  

§ 8 Jsou v případech stanovených v NV. č. 201/2010 Sb., 
vyhotoveny záznamy o úrazu – hlášení změn (vzor dle NV. č. 
201/2010 Sb., příl. č. 2)a ty zasílány stanoveným institucím?  

  

NV. č. 495/2001 Sb.,  
kterým se rozsah a bližší 
podmínky poskytování 
osobních ochranných 
pracovních prostředků, 
mycích, čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

§ 3 odst. (1), písm. a) Jsou OOPP po dobu používání účinné 
proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 
nepředstavuje další riziko? 

  

§ 3 odst. (1), písm. b) odpovídají OOPP podmínkám na 
pracovišti? 

  

§ 3 odst. (1), písm. c) Jsou OOPP přizpůsobeny fyzickým 
předpokladům jednotlivce? 

  

§ 3 odst. (1), písm. d) Respektují ergonomické požadavky a 
zdravotní stav zaměstnanců? 

  

§ 3 odst. (2) Jsou OOPP kompatibilní (při užití více než 
jednoho OOPP současně)? 

  

§ 3 odst. (3) Jsou zaměstnanci seznámeni se zásadami pro 
používání OOPP? 

  

§ 3 odst. (4) Je stanovena doba používání OOPP?   
§ 4 odst. (1) bylo při výběru OOPP postupováno dle přílohy č. 
1, 2 a 3 k tomuto NV? 

  

§ 5 odst. (1) Byly poskytnuty zaměstnancům desinfekční 
prostředky k zabránění šíření infekcí? 

  

§ 5 odst. (2) Jsou zaměstnancům poskytovány MČDP 
v množství v souladu s přílohou č. 4 k tomuto NV? 

  

Vyhláška č. 288/2003 
Sb., 
kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou 
zakázány těhotným 
ženám, 
kojícím ženám, matkám 
do konce devátého 
měsíce po porodu a 
mladistvým, a 
podmínky, za nichž 
mohou mladiství 
výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy 
na povolaní 

§ 2 Těhotným ženám jsou zakázány práce dle 
vyhl. č. 288/2003 Sb.? 

  

§ 3 ženám, které kojí, jsou zakázány práce dle 
vyhl. č. 288/2003 Sb.? 

  

§ 4 matkám, do konce 9. měsíce po porodu jsou zakázány 
práce dle vyhl. č. 288/2003 Sb.? 

  

§ 5 Mladistvým ženám, při přípravě na budoucí povolání, 
které jsou těhotné nebo kojící nebo matky do konce 9. měsíce 
po porodu jsou zakázány práce dle vyhl. č. 288/2003 Sb.? 

  

§ 6 Mladistvým jsou zakázány práce dle vyhl. č. 288/2003 
Sb.? 

  

Jsou dodržovány limity stanovené přílohami č. 1, 2, 3, 4 
k vyhlášce č. 288/2003 Sb.? 
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Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití ochranných prostředků 

(podle přílohy č. l1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) 
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lebka A  1 1                   
sluch B           4           
zrak C   3         3          

dýchací orgány D                      
obličej E                      

celá hlava F       2               

horní 

končetiny 

ruce G   5             5      
paţe (části) H                      
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chodidlo I  6/7 6/7 6/7           7 6/7      
nohy (části) J                      

 

 
různé 

pokoţka K                      
trup/břicho L                      
parenterální 

cesty 
M                      

celé tělo N   
8/ 
10 

   
9/ 
10 

    
8/ 
10 

   
8/9/
10 

     



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Zavádění systému managementu BOZP v AQUAPARKU Uherské Hradiště                 2011 

 
Příloha č. 11 

Ukázka z dokumentu: AQ_OSM 10 Poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů 

            
 

Číslo OOPP 
v tabulce 
rizik 

Druh OOPP 

Kategorie 
práce 
z hlediska 
čistoty 

Třída práce 
z hlediska 
tepelné zátěže 

Strojník – údržbář 2 IIb 

1 Ochranná přilba 
2 Čepice zimní 
3 Ochranné brýle proti mechanickému poškození 
4 Zátkové chrániče sluchu 
5 Rukavice na ochranu před mechanickým poškozením 
6 Pracovní obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinou 
7 Pracovní obuv voděodolná - holínky 
8 Ochranný pracovní oděv (tričko, košile – dlouhý rukáv, montérky - blůza, kalhoty) 
9 Pracovní plášť s kapucí – do deště 

10 Ochranný pracovní oděv chránící proti chladu (kalhoty, bunda) 

 

PŘIDĚLOVÁNÍ MČDP 

Kategorie 
práce 

z hlediska 
čistoty 

Klasifikace 
pracovní činnosti 

Množství za měsíc v gramech 
Poskytnuto na dobu v měsících 

Mycí 
prostředek 

Čistící pasta 
Ochranný krém (indulona) 1ks 

4 Práce velmi nečisté 200 900 1 měsíce 
3 Práce nečisté 100 600 1 měsíce 
2 Práce méně čisté 100 300 3 měsíce 
1 Práce čisté 100 - - 

 

PŘIDĚLOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ 

A B C1 D2 E F 

Třída 
práce 

Ztráta 
tekutin 

náhrada 
70%  

náhrada 
80%  

Teplotní 
rozmezí t 

(teplota 
vzduchu) 

Druh nápoje 

I 0,9 l 0,7 (1,5) l 0,8 (1,5) l 30°C balená přírodní minerální voda slabě 
mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo 
balená kojenecká voda nebo voda splňující 
obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické 
požadavky jako u jmenovaných balených vod. 

IIa 1 l 0,7 (1,5)l 0,8 (1,5) l 30°C 

IIb 1,4 l 1 (1,5)l 1,2 (1,5) l 26 – 30 °C 

                                                

1
 Poskytuje se v případech, kdy teplota na pracovišti dosáhla hodnot teplotního rozmezí (sloupec E) pro danou třídu práce. V závorce  

kurzívou reálně poskytované mnoţství nápoje. 

2
 Poskytuje se v případech, kdy teplota na pracovišti přesáhla maximální hodnotu teplotního rozmezí (sloupec E) pro danou třídu práce. 

V závorce kurzívou reálně poskytované mnoţství nápoje. 
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PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ 
 

Identifikační údaje objektu nebo zařízení  

Název objektu/zařízení: AQUAPARK Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Ulice: Sportovní 1214 

Místo a PSČ: Uherské Hradiště, 686 01 

tel./fax/e-mail: 111 222 333 

IČ: 72063904  

 

Identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele 

Jméno: Petr 

Příjmení: Plaček 

Bydliště: Uherské Hradiště 

 

Jméno:  

Příjmení:  

Bydliště: 

Druh, množství, klasifikace a fyzikální skupenství všech nebezpečných látek v objektu nebo 

zařízení 

látka množství v tunách klasifikace látky fyzikální forma 

látky 

Chlór (Cl2) 0,78 T, N, Xi Kapalina 

Chlór (Cl2) zanedbatelné1 T, N, Xi Plyn 

Kyselina sírová 

(H2SO4) 

0,12 C Pevná 

Hydroxid sodný 

(NaOH) 

0,06 

 

C Pevná 

Popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele 

Zajišťování sportovních, tělovýchovných a rekreačních činností a služeb pro veřejnost. 

 

Popis a grafické znázornění okolí objektu nebo zařízení se všemi prvky, které mohou závažnou 

havárii způsobit nebo zhoršit její následky 

Areál AQUAPARKU je na obrázku znázorněn červeným ohraničením. Na levé straně obrázku je také 

znázorněno parkoviště vyhrazené pro návštěvníky a červenou šipkou potom hlavní přístupová 

komunikace pro pěší a hlavní vchod. 

Aquapark je situován ve východní části města, poblíž ostatního městského sportovního zázemí, kterým 

jsou především zimní stadion na severu, fotbalový a atletický stadion na jihozápadě a sportovní hala se 

základní sportovní školou západně od aquaparku. Kromě dříve jmenovaného sousedí aquapark na 

východní straně s mateřskou školou a obytným panelovým sídlištěm. 

                                                

1 Minimální mnoţství plynného chloru je dávkováno z lahve s kapalným chlorem do potrubí s proudem vody. Mezi lahví a potrubím je 

tedy chlor v plynném stavu. 
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Údaje o množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, použitých při výpočtu v návrhu na 

zařazení, doplněné o množství nebezpečných látek, uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 

1 tabulce I a tabulce II, 

Chlor 0,78t 

Množství látek uvedená v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb., v části 1, tabulce I: 

Chlor sloupec 1: 10t; sloupec 2: 

25t 

  

 

Popis výpočtu návrhu zařazení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

2% z 10t = 0,2t 

Množství chloru v provozu = 0,78t 

0,2t < 0,78t  §4, odst. (1), zák. č. 59/2006 Sb., 

 

 

 

 

Datum 

 

Podpis statutárního orgánu 
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Definování scénářů: 

Analýzou What-If, byly identifikovány moţné scénáře úniku chloru z tlakových lahví. Tři 

scénáře s nejhorším moţným účinkem jsou následující: 

1. roztrţení pláště tlakové lahve s chlorem při manipulaci (prasklina ve spodní části 

láhve), průměr otvoru 12 mm; 

2. úplné roztrţení hadice, únik z 3 lahví současně, průměr otvoru 10 mm; 

3. nevhodné připojení láhve do systému, únik z 1 lahve netěsností, průměr otvoru 1 mm; 

 

Výpočet nebezpečné vzdálenosti dle metody CEI 

Hodnoty koncentrací ERPG pro chlór, jsem stanovil dle tabulky 1, příručky CEI 

následovně: 

ERPG-1: 3 mg/m
3
, 1 ppm; 

ERPG-2: 9 mg/m
3
, 3 ppm; 

ERPG-3: 58 mg/m
3
, 20 ppm; 

 

Kde: 

 ERPG-1 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese 

po dobu jedné hodiny bez výrazných zdravotních změn; 

[mg/m3]  

 ERPG-2 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese 

po dobu jedné hodiny bez způsobení nevratných zdravotních 

změn nebo poškození imunity 

[mg/m3];  

 ERPG-3 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese 

po dobu jedné hodiny bez toho, aby byl smrtelně ohroţený. 

[mg/m3];  

 

Chlór je skladován v tlakových lahvích s maximálním pracovním přetlakem 6 bar 

v kapalném stavu, proto budu ve výpočtu postupovat dle postupu pro případ unikající 

kapaliny. 
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1. Odhad množství rozptylované látky pro případ úniku plynné fáze: 

Scénář 1: 

1
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Scénář 2: 
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Scénář 3: 
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Kde: 

 L … rychlost výtoku kapaliny [kg/s];  

 Pg … provozní (pře)tlak [kPa];  

 ρ1 … hustota kapaliny při provozní teplotě [kg/m3];  

 ∆h … výška hladiny nad místem úniku [m];  

 D … průměr otvoru [mm];  

 

Dále ve výpočtech budu uvaţovat pouze nejrozsáhlejší únik, tedy scénář 1. 

 

2. Celkové množství uvolněné kapaliny WT 

WT = objemu láhve = 65 kg 

 

3. Výpočet odpařeného množství (podílu) kapaliny 

24768,0))34(30(*00387,0)(  bs

v

p

v TT
H

C
F  

Fv  ≥ 0,2  louţe se nevytváří; AQf = L = 3,9831 kg*s
-1
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Kde: 

 Fv … odpařené mnoţství kapaliny -  

 Tb … normální bod varu kapaliny [°C];  

 Ts … provozní teplota kapaliny [°C];  

 Cp … průměrná tepelná kapacita kapaliny [J/kg°C];  

 Hv … výparné teplo [J/kg];  

Hodnotu Cp/Hv pro chlór jsem získal z tabulky 2A, příručky CEI. 

 

Kapalný chlór se jiţ při úniku odpařuje s takovou intenzitou, ţe i zbytková kapalina 

existující ve formě malých kapek je unášena spolu s parami a louţe se vůbec nevytvoří, proto 

není nutné, počítat velikost vzniklé louţe a mnoţství odpařené látky z louţe. 

 

4. Výpočet celkového rozptylovaného množství: 

1*9831,3036,44  skgAQAQAQ pf  

 

Kde: 

 AQ … celkové rozptýlené mnoţství látky [kg/s];  

 AQf … mnoţství kapaliny odpařené jiţ při úniku kapaliny [kg/s];  

 AQp … odpar kapaliny z povrchu louţe [kg/s];  

 

5. Výpočet CEI: 

8117,435
9

9831,3
*1,655

2
1,655 




ERPG

AQ
CEI  

 

Kde: 

 CEI … index chemické toxicity;   

 AQ … celkové mnoţství rozptýlené látky [kg/s];  

 ERPG-2 … Maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk 

snese po dobu jedné hodiny bez způsobení nevratných 

zdravotních změn nebo poškození imunity  

[mg/m3];  
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6. Nebezpečná vzdálenost (hazard distance): 

Nebezpečná vzdálenost HD se určuje zvlášť pro jednotlivé koncentrace ERPG.  

 

m
ERPG

AQ
HD 754925190

3
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*6551

1
65511 


  

m
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AQ
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9
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2
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m
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3
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Souhrnný formulář CEI 

 

Zařízení:  Chlorovna, 

AQUAPARK Uherské Hradiště 

 

Umístění: Sportovní 1214, 

686 01 Uherské Hradiště 

Vnitřní prostory objektu 

 

 

 

Chemická látka: Chlór  

Celkové množství v zařízení: 12 tlakových lahví (780kg)  

Největší obsah jednoho zásobníku: Tlaková lahev, 80l  

Tlak v zásobníku: 6 bar  

 

 

  

1. Hodnocený scénář: Při výměně lahví, tedy při manipulaci s lahvemi s kapalným chlórem, dojde 

k poškození jedné z lahví a vytvoření trhliny na dně láhve o průměru 40 mm. 

 

 

 

2. celkové množství rozptýlené látky podle 

scénáře: 

44,36 kg/s  

 

   

3. index chemického ohrožení: 435,8 

 

 

   

4.  Koncentrace [mg/m3] Dosah ohrožení [m] 

ERPG-1 3 7549 

ERPG-2 9 4359 

ERPG-3 58 1717 

 

5. vzdálenost k:  Metry 

Veřejnost (obecně uvažovaná hranice podniku): 10 

K dalšímu zařízení podniku: 15 

K jinému podniku: 100 
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Kontrolní seznam provozních praktik a prevence 

Níţe uvedený kontrolní seznam otázek je součástí příručky a slouţí pro posouzení 

opatření, která byla realizována v rámci prevence, detekce nebo zvládnutí/kontroly 

případných úniků toxických látek. 

 

 

ANO / NE Faktory snižující riziko 

ANO 1. 
Jsou prováděny prohlídky všech tlakových nádob a pojišťovacích ventilů, jsou 
kontroly evidovány a je dokumentace kompletní? (Nemá zařízení skleněné přístroje 
a dilatační spojení?) 

ANO 2. Jsou všechny hadice řádně kontrolovány a pravidelně testovány? 

NE 3. Jsou provozní a řídicí systémy navrženy a testovány jako fail-safe? 

ANO 4. 
Je instalována bezpečnostní signalizace (signalizace vysoké hladiny, teplotní 
alarmy, systémy odstavení atd.) je aktuální? 

ANO 5. Jsou dodržovány provozní předpisy a jsou aktualizovány? 

ANO 6. Jsou správně umístěny detektory plynů a jsou pravidelně testovány? 

ANO 7. Vhodné materiály, vhodné pracovní postupy, atd. 

NE 8. 
Jsou pojišťovací ventily na zásobnících toxických látek navrženy tak, aby 
minimalizovaly emise? Jak? (pračka, fléra nebo …) 

NE 9. 
V případě potřeby jsou prováděny analýzy k zjištění zmetkovitosti a nedestruktivní 
testy (rentgen, vibrační analýzy a monitorování, akustické záření, potrubní 
flexibilita – horká, studená)? 

ANO 10. Fyzikální bariéry v místě (pro dopravu, jeřáby) 

ANO 11. 
Zařízení jsou v případě projektována vzhledem k zvýšenému tlaku (cisternová auta, 
určité části potrubí, nákladní auta)? 

ANO 12. Celý personál řádně proškolený k vnímání nebezpečí a z havarijního řádu? 

NE 13. Koná se každoroční výcvik v oblasti havarijních opatření? 

ANO 14. Bezpečnostní předpisy a normy jsou pravidelně revidovány a v praxi naplňovány? 

ANO 15. Jsou aplikovány zásady prevence ztrát při minimálních opatřeních? 

NE 16. Vhodně implementována Technology center Guidelines? 

NE 17. Vyhotovené a aktuální Reactive Chemical Review? 

NE 18. Vyhotovené a aktuální Loss Prevention Audit? 

NE 19. Vyhotovené a aktuální Technology Center Audit? 

ANO 20. 
Všechny nové operace a procesy byly podrobeny bezpečnostnímu auditu před 
zahájením provozu? 

NE 21. Je zavedeno řízení změnových procedur? 
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Povinnosti vůči pracovnímu prostředí 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Zajistit, aby kolaudační rozhodnutí bylo 
v pořádku, tedy prostory byly užívány k účelu, ke 
kterému jsou zkolaudovány (Zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, § 122) 
 

Kolaudace budovy AQUAPARKU nebyla v době 
psaní této diplomové práce provedena. Probíhá 
zkušební provoz, který zajistí připravenost ke 
kolaudačnímu řízení. AQUAPARK bude 
využíván v souladu s kolaudačním 
rozhodnutím. Toto rozhodnutí bude řízený 
dokument s označením AQ 3 Kolaudační 
rozhodnutí. 

2 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí (ZP, § 102, odst. (1)) 

Pracovní prostředí AQUAPARKU je uvedeno do 
souladu s právními předpisy a je kontrolováno 
dodržování tohoto souladu. Např. SDo 2.2. 

3 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy pracovního prostředí, vyhledávat a 
hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 
odstranění – provádět analýzu rizik, (ZP, § 102, 
odst. (3)) 

Soustavně jsou vyhledávány nebezpečné 
činitele a procesy pracovního prostředí, 
vyhledávána a hodnocena rizika a přijímána 
opatření k jejich odstranění. Toto se řídí 
organizační směrnicí AQ_OSM 1. Identifikovaná 
rizika a nebezpečí jsou vypsána v registru rizik 
SDo 1.1. 

4 zajistit stanovené rozměry pracoviště, Viz bod 2. 
5 zajistit vhodné osvětlení, mikroklimatické 

podmínky, zásobování vodou 
Viz bod 2. 

6 zajistit na pracovišti zaměstnancům sociální 
prostory 

Viz bod 2. 

7 zajistit volné únikové cesty (např. Zák. 
č. 309/2006 Sb., § 2; NV. č. 101/2005 Sb., příloha 
bod 2.3) 
 

Volnost únikových cest je kontrolována při 
pravidelných kontrolách BOZP a PO. Mezi 
každodenní pracovní povinnosti zaměstnanců 
patří udržování volných únikových cest. 

8 zajistit na pracovišti úklid, údržbu a čištění 
(zák. č. 309/2006 Sb., § 2) 

Zaměstnanci jsou povinni udržovat své 
pracoviště v čistotě. Je najata externí firma, 
která provádí každodenní úklid prostor 
organizace. 

9 vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí 
první pomoci (zák. č. 309/2006 Sb., § 2), a knihou 
úrazů (NV. č. 201/2010 Sb., § 2) 

Pracoviště jsou vybavena lékárničkami, viz 
směrnice AQ_OSM 8. U každé lékárničky je 
vedena kniha úrazů SDo 5.1 a SDo 5.3 Deník 
lékárničky. 

10 zaměstnavatel je povinen na pracovištích, na 
kterých může dojít k poškození zdraví umístit 
bezpečnostní značky a značení (vzhled, umístění, 
provedení těchto značek stanoví prováděcí 
právní předpis NV. č. 11/2002 Sb.), 
(zák. č. 309/2006 Sb., § 6), 

Pracoviště AQUAPARKU jsou vybaveny 
bezpečnostními tabulkami v souladu 
s NV. č. 11/2002 Sb. Popis zajištění pracovišť 
těmito tabulkami je ve směrnici AQ_OSM 2. 
Seznam těchto tabulek a značení a jejich 
rozmístění je uveden v dokumentu SDo 7.10 
Evidence bezpečnostních tabulek a jejich 
rozmístění (V tomto dokumentu je soupis všech 
bezpečnostních tabulek použitých v objektu, 
spolu s identifikací jejich rozmístění). 
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Povinnosti vůči zaměstnancům 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení zdraví (ZP, § 101, odst. (1)), 
povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na 
všechny osoby, které se vědomím zaměstnavatele 
zdržují na jeho pracovištích (ZP, § 101, odst. (5)), 

Povinnost zajistit BOZP s ohledem na rizika je 
splněna přijetím všech opatření BOZP, 
popsaných v kapitole 6. Způsob zajišťování 
BOZP v organizaci je popsán v organizační 
směrnici AQ_OSM 2 a hlavní záměr organizace 
ve vztahu k BOZP je sepsán v dokumentu 
AQ_SMBOZP 2. 

2 písemně informovat zaměstnavatele externích 
firem, které působí v Aquaparku o rizicích a 
přijatých opatřeních, která se týkají výkonu jejich 
práce (ZP, § 101, odst. (3)), 

Zaměstnanci externích firem jsou písemně 
informováni o rizicích formou dokumentů 
SDo 1.2 Informace o rizicích externím firmám 
(dokument popisuje vybrané nejvážnější rizika, 
hrozící třetím osobám a způsoby zajištění 
ochrany před jejich působením) a OS 3.2 
Poučení zaměstnanců externích firem BOZP. 
Seznámení s těmito dokumenty písemně 
potvrdí do prezenční listiny PL_OS 3.2. Bez 
tohoto písemného stvrzení nemohou 
v AQUAPARKU pracovat. 

3 zajistit zařízení pro poskytování závodní 
preventivní péče – uzavřít smlouvu se závodním 
preventivním lékařem, proplatit zaměstnancům 
náklady spojené s preventivní zdravotní péčí, 

AQUAPARK má smluvního lékaře závodní 
preventivní péče a uzavřenu s ním smlouvu, 
která je v systému řízené dokumentace pod 
označením AQ 4 Smlouva s lékařem LPP. Tím 
organizace plní povinnost zajistit 
zaměstnancům závodní preventivní péči. 

4 určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště 
potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují 
poskytnutí první pomoci, 

Jsou určeni zaměstnanci, kteří organizují 
poskytnutí první pomoci. Tito jsou jmenování 
v organizační směrnici AQ_OSM 8. 

5 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával 
zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní 
způsobilosti, 

Práce zaměstnanců se řídí zásadami BOZP 
popsanými v AQ_OSM 2 a směrnicí AQ_OSM 9. 

6 zařadit práce do kategorií, dle zvláštního 
právního předpisu (zák. č. 258/2000 Sb.) a 
informovat zaměstnance o tom, do jaké 
kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

AQUAPARK má zpracovnou kategorizaci prací, 
která je popsána v dokumentu AQ 5. 
Zaměstnanci jsou formou pravidelných školení 
BOZP informování o tom, do jaké kategorie byla 
jejich práce zařazena. 

7 zajistit, aby práce v případech stanovených 
zvláštním právním předpisem vykonávali pouze 
zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, 

Zaměstnanci v kuchyni musejí mít platný 
potravinářský průkaz. Je vedena evidence 
těchto průkazů v dokumentu SDo 7.9 Evidence 
potravinářských průkazů. 

8 zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči a 
sdělit jim potřebné informace, 

Viz bod 3. Zaměstnanci jsou o způsobu zajištění 
závodní preventivní péče informováni na 
školeních BOZP. Způsob zajištění a poskytování 
této péče je popsán ve směrnici AQ_OSM 2. 
Lhůty pravidelných lékařských prohlídek jsou 
stanoveny v dokumentu SDo 4.1 Lhůtník 
pravidelných LPP dle profesí. 
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ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

9 zajistit zaměstnancům školení BOZP (dostatečné 
a přiměřené informace a pokyny o BOZP, 
seznámení s riziky, výsledky hodnocení rizik, 
s opatřeními na ochranu před riziky, atd.), 

Každý zaměstnanec se při nástupu do 
zaměstnání musí účastnit vstupního školení 
BOZP. Pro zaměstnance jsou pořádány 
opakované školení BOZP ve lhůtách 1 x rok, 
v případě potřeby častěji. Školení probíhají dle 
školící osnovy, o školeních jsou vedeny 
záznamy a evidence (vede BT). 

10 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, Viz bod 4. Na pracovištích jsou umístěny 
lékárničky. Jejich evidence je vedena 
v dokumentu SDo 7.11 Evidence lékárniček. 
Zaměstnanci jsou znalí zásad poskytnutí první 
pomoci, s těmito jsou seznámeni na školeních 
BOZP. Poskytování první pomoci v organizaci se 
řídí směrnicí AQ_OSM 8. 

11 zajistit dodržování zákazu kouření (ZP, § 103, 
odst. (1)), 

V dokumentu AQ 2 Pracovní řád a směrnici 
AQ_OSM 2 je požadavek na zákaz kouření na 
pracovištích organizace AQUAPARK. Toto je 
důsledně kontrolováno vedoucími zaměstnanci. 

12 zajistit zaměstnancům školení o právních a 
ostatních předpisech k zajištění BOZP a to při 
nástupu do práce, při změně pracovního 
zařazení, druhu práce, při zavedení nové 
technologie nebo změny výrobních a pracovních 
prostředků anebo změny technologických a 
pracovních postupů a dále v případech, které 
mohou mít podstatný vliv na BOZP. Soustavně 
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování (ZP, § 
103, odst. (2)), 

Viz bod 9. V případě požadavku na zvláštní 
schopnosti a dovednosti určitých profesí, 
obsluha TNS, PZ, osoba odpovědná za EZ atd. 
jsou pořádána pro tyto zaměstnance odborná 
školení kvalifikovanou externí firmou. 

13 určit obsah a četnost školení BOZP, způsob 
ověřování znalostí a vedení dokumentace o 
provedeném školení (ZP, § 103, odst. (3)), 

Obsah školení je určen ve školících osnovách 
OS 1.1 – OS 6.1. Četnost školení je určena 
dokumentem SDo 4.2. 

14 poskytnout zaměstnancům OOPP a MČDP 
(značka CE) a ochranné nápoje (ZP, § 104 
v návaznosti na NV. č. 495/2001 Sb. a NV. č. 
361/2007 Sb.), 

Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP a MČDP 
a ochranné nápoje v souladu s organizační 
směrnicí AQ_OSM 10 P a vyhodnocením rizik 
pro přidělení OOPP SDo 3.1 (tabulky v souladu 
s NV. č. 495/2001 Sb., jsou jako přílohy součástí 
AQ_OSM 10). Při vydání nebo odevzdání OOPP a 
MČDP zaměstnanci se provede zápis do 
dokumentů SDo 3.2 Evidenční listy pro výdej 
OOPP, MČDP a ochranných nápojů (každý 
zaměstnanec stvrdí svým podpisem, že převzal 
(vrátil) stanovené OOPP a MČDP). Požadavky 
na OOPP jsou stanoveny, kromě AQ_OSM 10 
také v organizační směrnici AQ_OSM 5 Nákup 
zboží, vybavení a služeb. 
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ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

15 vést knihu úrazů, evidenci pracovních úrazů, 
sepsat se zaměstnanci záznam o úraze, ohlásit ho 
a zaslat stanoveným institucím (ZP, § 105 a NV. č. 
201/2010 Sb.) 

Na pracovištích AQUAPARKU jsou vedeny knihy 
SDo 5.1. Postup a zodpovědnosti v případě 
vzniku pracovního úrazu je popsán ve směrnici 
AQ_OSM 11. V případě pracovního úrazu 
s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní 
dny je s tímto zaměstnancem sepsán záznam o 
úraze, vzor formuláře je v dokumentu SDo 5.4, 
v případě změn po odeslání záznamu se 
vyhotoví formulář SDo 5.5 Fo (výše zmíněné 
formuláře jsou v souladu s NV. č. 201/2010 Sb.). 
Je vedena evidence SDo 7.7.  

16 přijímat opatření proti opakování pracovních 
úrazů, 

Okolnosti vzniku pracovního úrazu jsou 
vyšetřeny v souladu se směrnici AQ_OSM 11. Je 
sepsán protokol SDo 5.6. Zaměstnanci jsou 
proškoleni o podrobnostech vzniku tohoto 
úrazu v souladu s osnovou školení OS 5.1. Jsou 
přijímána opatření proti opakování pracovního 
úrazu vždy individuálně dle okolností úrazu. 

17 umožnit zaměstnancům účast při jednáních 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci anebo jim poskytnout informace o takovém 
jednání, 

Zaměstnanci mají právo účastnit se jednání 
ohledně problematiky BOZP organizace. Toto je 
stanoveno ve směrnici AQ_OSM 2. 

18 organizovat alespoň 1x ročně prověrky BOZP na 
pracovišti (ZP, § 108), 

AQUAPARK organizuje prověrky BOZP 
v souladu se směrnicí AQ_OSM 7. Provedené 
kontroly jsou vedeny v evidenci SDo 8.4 Zápisy o 
provedení periodické kontroly BOZP. 

19 přijmout a stanovit opatření pro zdolávání 
mimořádných událostí a pravidla pro chování 
zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob 
v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, (NV. č. 101/2005 Sb.), 

Opatření pro zdolávání mimořádných událostí 
jsou popsány v organizační směrnici AQ_OSM 6. 

20 určit osobu, jejíž povinností je zajištění provádění 
kontrol technických zařízení (NV. č. 101/2005 
Sb.), 

BT je pověřený mimo jiné k zajištění provádění 
kontrol technických zařízení a dodržování lhůt. 
Tato povinnost mu plyne z jeho jmenování do 
funkce dokumentem SDo 11.1. 

21 zajistit v případě potřeby odbornou způsobilost 
svých zaměstnanců. 

Viz bod 12. 

 

Povinnosti vztahující se k organizaci práce 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a 
stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na 
pracovišti (zák. č. 309/2006 Sb., § 5). 

Práce je organizována v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., 
Vedoucí zaměstnanci organizují práci 
zaměstnanců tak, aby bylo vyloučeno ohrožení 
osob. 

 Zajištění organizace práce při provozování 
dopravy dopravními prostředky v souladu 
s NV. č. 168/2002 Sb., 

Pro provoz dopravy zpracován dokument 
AQ_PR 5 MPBP Pro provoz dopravy dopravními 
prostředky v souladu s NV. č. 168/2002 Sb., 
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Povinnosti vůči strojům a zařízením 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, 
technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci (např. mít 
ochranná zařízení, kryty, ergonomické 
propozice), 

Veškeré stroje a vybavení jsou nakupovány dle 
organizační směrnice AQ_OSM 5, kde jsou 
vymezeny požadavky na tyto stroje a vybavení. 

2 Zajistit aby stroje a zařízení byly pravidelně a 
řádně udržovány, kontrolovány a revidovány 
(zák. č. 309/2006 Sb., § 4), 

Jsou zajištěny pravidelné údržby, revize a 
kontroly strojů a vybavení. Zajištění těchto 
činností je popsáno ve směrnici AQ_OSM 7 a 
dále jsou zpracovány dokumenty SDo 4.3, SDo 
4.4  a jsou vedeny provozní deníky strojů. 

3 Stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, 
revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce 
technického vybavení pracoviště včetně 
pracovních a výrobních prostředků a zařízení 
(NV. č. 101/2005 Sb., § 3). 

Viz bod 2. 

 

Elektrická vyhrazená technická zařízení  

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 před uvedením elektrického vyhrazeného 
zařízení do provozu musí být osvědčena jeho 
bezpečnost (vyhl. č. 73/2010 Sb.) 

AQUAPARK uchovává osvědčení o bezpečnosti 
elektrických zařízení v rámci řízené 
dokumentace SDo 10.1 Průvodní dokumentace. 
Všechna elektrická zařízení, pro která je to 
vyžadováno, mají toto osvědčení platné. 

2 Zajistit výchozí revize elektrických VTZ 
(ČSN 33 2000-1, ČSN 33 1500) 

Elektrická zařízení byla podrobena výchozím 
revizím. Záznamy o těchto revizích jsou vedeny 
v SDo 10.6 Revizní zprávy a SDo 10.2 Provozní 
dokumentace. 

3 Zpracovat protokol o určení vnějších vlivů (ČSN 
33 2000-3); (zpracován dodavatelem stavby) 

AQUAPARK má zpracován SDo 10.7 protokol o 
určení vnějších vlivů. 

4 Veřejně přístupná elektrická zařízení označit 
bezpečnostní tabulkou, dle ČSN ISO 3864 

Veřejně dostupná elektrická zařízení jsou 
označena bezpečností tabulkou. Seznam těchto 
tabulek je v dokumentu SDo 7.10 

5 Hlavní vypínač elektrické energie viditelně 
označit a v jeho blízkosti umístit tabulku 
s pokynem (ČSN 33 2000-1) 

Hlavní vypínače elektrické energie 
v AQUAPARKU jsou viditelně označeny a jsou 
v jejich blízkosti umístěny tabulky s pokyny. 

6 Musí být provedena ochrana proti škodlivým 
účinkům atmosférických výbojů 
(vyhl. č. 48/1982 Sb.) 

Budova organizace AQUAPARK je v souladu 
s právními předpisy chráněna proti účinkům 
atmosférických výbojů. 

7 Prodlužovací kabely musejí být opatřeny 
ochranným vodičem (ČSN 33 2000-1) 

Prodlužovací kabely jsou opatřeny ochranným 
vodičem a revidovány v souladu s SDo 4.3. 

8 Elektrická zařízení musí být pravidelně 
kontrolována a udržována, aby byla zajištěna 
bezpečnost (ČSN 33 2000-1) 

Elektrická zařízení jsou pravidelně 
kontrolována a udržována v souladu se 
směrnicí AQ_OSM 7 a dle SDo 4.4. 

9 Provozovaná elektrická zařízení jsou pravidelně 
revidována (ČSN 33 1500) 

Elektrická zařízení (i spotřebiče) jsou 
pravidelně revidována dle SDo 4.3. 

10 Elektrické spotřebiče musejí být pravidelně 
kontrolovány a revidovány (ČSN 33 1610), 
 

Viz bod 9 
 

11 písemně jmenována osoba odpovědná za 
bezpečný a hospodárný provoz zařízení (ČSN EN 
50110-1 ed. 2). 

Písemné jmenování, dokument SDo 11.2 
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Tlakové nádoby k dopravě plynů 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Tlakové lahve musejí být zajištěny vhodným 
způsobem proti pádu 

Tlakové lahve jsou zajištěny proti pádu, viz 
obrázek 18. 
 

2 Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní 
a zásobní lahve, musí být větrány a to v závislosti 
na druhu skladovaných plynů 

Chlorovna je větrána, je instalován systém 
nucené ventilace vzduchu, viz obrázek 18. 

3 V baru, při čepování nápojů, smí být umístěna jen 
jedna tlaková lahev s CO2 o hmotnosti nejvýše 10 
kg 

V restauraci není používána tlaková lahev s CO2 

k čepování nápojů. 
 

4 zpracován místní, provozně bezpečnostní předpis 
pro manipulaci s lahvemi (ČSN 07 8304), 
 

AQUAPARK má zpracován AQ_PR 4 

5 písemné pověření obsluhy lahví (§ 103, ZP) 
 

Vedoucí strojníci jsou písemně pověřeni a to 
jmenováním SDo 11.4 Jmenování obsluhy TNS a 
lahví na plyny. 

6 Prázdné lahve musí být skladovány za stejných 
podmínek jako plné lahve (ČSN 07 8304) 

Prázdné lahve s chlorem jsou skladovány za 
stejných podmínek jako plné. Z chlorovny se 
odvážejí až při výměně. 

 

Tlakové nádoby stabilní 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 musí být provedeno individuální vyzkoušení 
(stavební zkouška + tlaková zkouška zařízení) a 
o tomto vyzkoušení proveden záznam, 

U všech TNS je provedeno individuální 
vyzkoušení a o tomto je vytvořen protokol 
s označením SDo 10.9. 

2 musí být vyhotovena průvodní dokumentace a 
pasport 

U TNS je vedena SDo 10.1 a SDo 10.2. Všechny 
TNS mají pasport, ty jsou v dokumentu SDo 10.3 
Pasporty tlakových nádob. 

3 po úspěšném vyzkoušení, viz bod 1, organizace, 
která tuto zkoušku provedla, označí nýty 
továrního štítku kulatým razidlem průměru 10 
mm a totéž dá na příslušné místo v pasportu. Bez 
tohoto označení není možné nádobu provozovat, 

Revizní technik tlakových zařízení označil tyto 
nádoby kulatým razidlem po výchozí revizi a 
nálepkou, nahrazující toto razidlo. 

4 po opravách a rekonstrukcích je nutné provést 
znovu stavební zkoušku + tlakovou zkoušku a o 
těchto se vypracuje protokol, který se stává 
součástí průvodní dokumentace nádoby, 

Doposud nebyly opravy ani rekonstrukce 
prováděny. 

5 provozovatel je povinen zajistit provádění 
pravidelných revizí a revizních zkoušek tlakových 
nádob k tomu odborně způsobilou osobou, ve 
lhůtách stanovených technickými normami a o 
výsledku zkoušky vytvoří záznam do pasportu 
nádoby, 

Je stanovena odborně způsobilá osoba, revizní 
technik tlakových zařízení. Provádí revize 
v souladu s SDo 4.3. 

6 Obsluhu tlakových nádob stabilních provádí 
k tomu zaškolení pracovníci, kteří jsou 
provozovatelem písemně jmenováni (ČSN 
69 0012) 

Písemně jsou jmenování pracovníci 
k provozování a obsluze tlakových nádob 
stabilních. Jmenování jsou dokumenty 
s označením SDo 11.3 a SDo 11.4. Pracovníci se 
řídí AQ_PR 3 MPBP pro provoz TNS. 

7 jmenování osoby odpovědné za bezpečný a 
hospodárný provoz tlakových zařízení. 
 

Vedoucí strojníci jsou písemně jmenováni 
dokumentem SDo 11.3. 
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Zdvihací vyhrazená technická zařízení 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 musí být provedeno individuální vyzkoušení 
(montážní zkouška + revize elektrického 
zařízení) a o tomto vyzkoušení proveden záznam, 
 

U všech ZZ je provedeno individuální 
vyzkoušení a o tomto je vytvořen protokol 
s označením SDo 10.4 Protokol o individuálním 
vyzkoušení ZZ. 

2 provozovatel musí mít k dispozici knihu výtahu Kniha výtahu je součástí řízené dokumentace 
pod označením SDo 10.2. 

3 musí být provedena ověřovací zkouška ve 
stanoveném rozsahu, před zahájením provozu 
výtahu, po jeho opravě nebo rekonstrukci 

AQUAPARK zajistil ověřovací zkoušku výtahu. 
Protokol o této zkoušce je v dokumentu 
SDo 10.5 Protokol o ověřovací zkoušce výtahu. 

4 provozovatel je povinen zajistit provádění 
pravidelných revizí a revizních zkoušek výtahu 
k tomu odborně způsobilou osobou, ve lhůtách 
stanovených technickými normami nebo 
výrobcem výtahu 

Je stanovena odborně způsobilá osoba, revizní 
technik zdvihacích zařízení. Provádí revize 
v souladu s SDo 4.3. 

5 písemné určení osob s odbornou kvalifikací 
k obsluze zdvihacích zařízení a osoby odpovědné 
za bezpečný a hospodárný provoz zařízení, 

AQUAPARK má dokumenty SDo 11.6 a SDo 11.7 
pověřené osoby obsluhou a zajišťováním 
bezpečného a hospodárného provozu ZZ. 

 

Plynová vyhrazená technická zařízení 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 provozovatel zajistí, aby kontroly a provozní 
revize byly vykonávány podle zvláštních 
předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a 
dodavatele 

AQUAPARK má uzavřenu smlouvu s revizním 
technikem PZ, který zpracoval a dodal 
harmonogram revizí, který je dodržován a také 
provedl prvotní provozní revizi zařízení. 

2 zajistit, aby montáž a opravy zařízení 
vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu 
zařízení jen odborně způsobilí pracovníci 

AQUAPARK má uzavřenu smlouvu 
s oprávněnou organizací k nakládání s PZ na 
chlór. Smlouva je součástí dokumentace AQ9 
Smlouvy s externími organizacemi. 

3 vypracovat do jednoho měsíce od zahájení 
provozu místní provozní řád podle podkladů v 
projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů 
výrobce a na základě zkušeností z provozu 

Dodavatelská firma, instalující chlorovací 
systém, dodala k tomuto i místní provozně 
bezpečnostní řád, který je součástí řízené 
dokumentace organizace pod označením 
AQ_PR 6 MPBP pro rozvod plynného chloru. Ten, 
jako ostatní dokumentace SMBOZP podléhá 
pravidelným revizím a v případě zjištění jeho 
neaktuálnosti a odlišnostem od praxe, bude 
tento patřičně upraven OZO v prevenci rizik. 

4 u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a 
nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu 
zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji 
ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti 
(havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou 
nebo záchrannou službu 

V předsíni chlorovny je umístěna lékárnička a 
plynová maska, pro ochranu před chlorem. 
Chlorovna je opatřena vzduchotechnikou, 
k okamžitému snížení koncentrace chloru v ní a 
možnému zásahu a přijetí opatření proti 
dalšímu úniku. V případě havárie, dojde 
k signalizaci a odeslání nouzové sms na 
stanovená čísla, mimo jiné i na HSZ ČR. 

5 vést předepsanou technickou dokumentaci, 
evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené 
právními předpisy nebo technickými normami 

Dokumentace od chlorových rozvodů a zařízení, 
je řazena pod označením SDo 10.10 
Dokumentace PZ (chlorovna). Evidence 
vyhrazeného PZ je součástí dokumentace 
SDo 7.12 Evidence VTZ. 
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ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

6 písemné pověření osoby odpovědné za bezpečný 
a hospodárný provoz PZ 

Vedoucí strojníci jsou písemně pověřeni, jako 
osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný 
provoz PZ a za jejich obsluhu dokumentem SDo 
11.9 Jmenování osoby odpovědné za provoz a 
obsluhu PZ. 

 

Povinnosti z oblasti hygieny práce 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 vypracovat provozní řád, ve kterém se stanoví 
podmínky provozu včetně způsobu úpravy vody, 
zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany 
zdraví návštěvníků a způsob očisty prostředí; 
návrh provozního řádu a jeho změny předloží ke 
schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví, 

AQUAPARK má vytvořen provozní řád, 
dokument je označen AQ_PR 1 Provozní řád 
AQUAPARKU. Dosud nebyl zaslán ke schválení 
krajské hygienické stanici. 

2 zajistit, aby voda v koupališti vyhovovala 
hygienickým limitům 

AQUAPARK provádí pravidelné kontroly jakosti 
vody (v době zkušebního provozu 1 x měsíc, po 
uplynutí této doby 1 x 3 měsíce). Je vedena 
evidence provedených měření jakosti vody, 
dokument SDo 7.13 Evidence provedených 
kontrol jakosti vody a také jsou uchovávány 
protokoly o těchto měřeních SDo 8.10 Protokol o 
provedeném měření jakosti vody. Zajištění 
úpravy vody je podrobněji popsáno 
v podkapitole 4.6.2. 

3 pravidelně stanoveným způsobem kontrolovat 
zda voda vyhovuje hygienickým limitům a o 
tomto zjištění vést evidenci a tu uchovávat po 
dobu nejméně 5 let 

Viz bod 2 

4 zajistit splnění podmínek, uvedených ve vyhl. 
č. 135/2004 Sb., pro vybavení, čištění a úklid 
aquaparku 

Provoz AQUAPARKU je v souladu 
s vyhl. č. 135/2004 Sb., 

5 voda v bazénu a sauny je nutné způsobem, dle 
vyhl. č. 135/2004 Sb., pravidelně desinfikovat a 
upravovat 

Viz bod 2 

6 zajistit jakost vody v bazénech v souladu s vyhl. č. 
135/2004 Sb. 

Viz bod 2 

7 splnit hygienické požadavky upravené vyhl. č. 
135/2004 Sb., pro konstrukční a prostorové 
řešení 

Viz bod 4 

8 zajistit mikroklimatické podmínky upravené vyhl. 
č. 135/2004 Sb., (zák. č. 258/2000 Sb., § 6) 

Viz bod 4 

9 Při provozu stravovacích služeb zajistit, aby při 
této činnosti nedošlo k ohrožení a poškození 
zdraví fyzických osob (zák. č. 258/2000 Sb., § 21, 
odst. (1)) 

Provoz restaurace je v souladu s právními 
předpisy, především se zák. č. 258/2000 Sb., 
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Příloha č. 14 

Povinnosti provozovatele plynoucí z legislativních předpisů 

            

 

 

Povinnosti vztahující se k chemickým látkám a přípravkům 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Pracovníci, kteří přicházejí do styku 
s nebezpečnými chemickými látkami, musejí být 
organizací v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi 
zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami 
první pomoci, s potřebnými asanačními postupy 
a s postupy při likvidaci poruch a havárií (vyhl. č. 
48/1982 Sb., § 237, odst. (5)), 

Pracovníci zabezpečující obsluhu a manipulaci 
s tlakovými lahvemi na chlor, jsou zaměstnanci 
externí firmy, kteří jsou s touto činností a riziky 
s ní spojenými seznámeni v potřebném rozsahu 
a k této práci odborně způsobilí. 
Organizace má k dispozici dokumenty SDo 9.3 
Bezpečnostní listy. Zaměstnanci jsou během 
pravidelných školení BOZP seznámeni s riziky, 
která jim hrozí ve spojitosti s NCHL. 

2 Prostory pro skladování nebezpečných látek musí 
být označeny bezpečnostním značením (vyhl. č. 
48/1982 Sb., § 237, odst. (3)) 

Prostory chlorovny jsou označeny 
bezpečnostním značením, viz obrázek 15 a 19. 

 

Povinnosti z oblasti prevence závažných havárií 

ID Požadavek právního předpisu Způsob plnění 

1 Organizace je povinna zpracovat seznam, ve 
kterém je uveden druh, množství, klasifikace a 
fyzikální forma všech nebezpečných látek 
umístěných v objektu 

AQUAPARK má zpracovaný seznam SDo 9.2 
Seznam NCHL. 

2 Přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci 
závažných havárií 

AQUAPARK přijímá opatření k prevenci 
závažných havárií, opatření jsou řešena 
organizační směrnicí AQ_OSM 6. 

3 Na základě zpracovaného seznamu navrhnout 
zařazení do příslušné skupiny A nebo B, dle 
přílohy č. 1 k zák. č. 59/2006 Sb. (zák. č. 59/2006 
Sb., § 3) 

AQUAPARK nespadá do skupiny A ani B, dle 
zák. č. 59/2006 Sb. 

4 Pokud organizace nespadá do skupin A ani B, dle 
zák. č. 59/2006 Sb., je organizace povinna zjistit, 
zda množství nebezpečných látek je větší nebo 
menší než 2% množství, které jsou pro danou 
látku uvedeny v příloze č. 1 k zák. č. 59/2006 Sb., 
sloupce 1 tabulky I nebo v tabulce II, zpracovat 
protokol o nezařazení a ten v případě množství 
vyššího než 2% zaslat krajskému úřadu a dále 
nezávisle na tom, zda je množství vyšší nebo nižší 
jak 2% protokol uložit a v případě potřeby 
předložit kontrolním orgánům 
(zák. č. 59/2006 Sb., § 4) 

AQUPARK má zpracovaný protokol SDo 9.1 
Protokol o nezařazení. 

5 Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ 
zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 
havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpečí 
(ZP, § 102, odst. (6)), 

Havarijní připravenost organizace AQUAPARK 
je popsána v dokumentu AQ_OSM 6. 

 


