
 

NEZOBRAZUJE SE VÁM NA NAŠICH 

STRÁNKÁCH POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

V BAZÉNĚ? 

 
Jednou z příčin špatně načítaných stránek může být neaktuální informace 

v cache (vyrovnávací paměti) internetového prohlížeče. Během pár kroků můžete 

vymazat vyrovnávací paměť a stránky se vám tak budou načítat v nejnovější podobě. 

Co je dobré mít na 

paměti před 

smazáním cache 

Smazání cache z hlediska běžného 

uživatele nesmaže žádná 

důležitá data. Cache je 

vyrovnávací paměť a internetový 

prohlížeč si ji ukládá pro potřeby 

rychlejšího zpracování. 

Jak vymazat cache 

prohlížeče 

Pro zobrazení volby smazání 

vyrovnávací paměti prohlížeče 

(vyvoláním této volby ještě 

nedojde ke smazání), platí pro 

většinu prohlížečů kombinace 

kláves: 

 

Ctrl + Shift + Del 
  

Po zobrazení této volby se nejdřív ujistěte, že máte zaškrtnutou pouze možnost 

CACHE (popř. název, který je ekvivalentní výrazu Vyrovnávací paměť). 

Nepodařilo se vám otevřít volbu pro smazání cache? Použijte návod níže. Ze všeho 

nejdřív je potřeba znát název prohlížeče, který používáte. 

 

Po návratu na stránku https://www.mszbenesov.cz/sportoviste/bazeny-wellness/kryt-

bazn by se vám již aktualizovaný počet návštěvníků měl objevit v příslušném políčku. 

 

 

https://www.mszbenesov.cz/sportoviste/bazeny-wellness/kryt-bazn
https://www.mszbenesov.cz/sportoviste/bazeny-wellness/kryt-bazn


 

Google Chrome 
1. V prohlížeči Google Chrome klikněte v pravém horním rohu na tři tečky nad 

sebou, najeďte kurzorem na volbu Další nástroje a poté na Vymazat údaje o 

prohlížení. 

 

 
2. Zaškrtněte volbu Obrázky a soubory v mezipaměti. 

3. Nezapomeňte vybrat v horní části v rozevírací roletce Zlikvidovat následující 

položky možnost Od počátku věků.  

4. Smazání dokončíte kliknutím na tlačítko Vymazat údaje o prohlížení. 

 

 

 



Microsoft Edge 
1. V prohlížeči Edge klikněte v pravém horním rohu na symbol tří vodorovných 

linek. Dále v rozevřeném okně, pokud není záložka se symbolem hodin zvolena, 

aktivujte ji a následně klikněte na Vymazat celou historii. 

 

 
2. Ujistěte se, že máte zaškrtnutou pouze volbu Data a soubory v mezipaměti a 

klikněte na tlačítko Vymazat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internet Explorer 
1. V prohlížeči Internet Explorer klikněte v pravém horním rohu na ozubené 

kolečko a vyberte volbu Možnosti internetu. Barva orámování okna se u vás 

může lišit. 

 

 



2. Na záložce Obecné v části Historie procházení klikněte na tlačítko Odstranit.... 

 

 
3. Otevře se dialogové okno, ve kterém zaškrtněte volbu Dočasné soubory 

internetu a webových souborů. Nakonec klikněte v dolní části okna na 

tlačítko Odstranit. 



 

 

 


