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Návštěvní  řád =  pravidla  pro  chování  návštěvníků  v areálu  bazénů  a 
koupališť,  zpracovává se jako součást  provozního řádu,   je  podmíněn vyhověním 
zákonům, vyhláškám, dalším podzákonným normám a interním předpisům areálu. 
Návštěvní řád musí být umístěn na viditelných místech, zvlášť u rizikových míst se 
vyvěšuje výňatek z návštěvního řádu pro speciální  vodní atrakce. Provozovatel  je 
povinen  v rámci  provozního  řádu  vypracovat  pravidla  pro  zajištění  bezpečnosti 
provozu a pro řešení mimořádných událostí (tj. Plán pro normální provoz a Plán pro 
nebezpečí).

Povinností  každého  návštěvníka  je  seznámit  se  při  vstupu  do  areálu 
s návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení, dbát pokynů pracovníků areálu. 
Pokud  návštěvník  s návštěvním  řádem  nesouhlasí,  je  povinen  okamžitě  opustit 
prostory  areálu.  V opačném  případě  vyjadřuje  s návštěvním  řádem  svůj 
bezpodmínečný souhlas. Návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně 
zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. 
Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v areálu. 

Provozovatel je povinen zajistit dostatečné materiálově-technické
vybavení k zajištění bezpečnosti provozu a provádět jeho pravidelnou
kontrolu. Pro bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů bazénu (koupaliště)
musí provozovatel zajistit kvalifikovaný dozor a to buď vlastními
zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, nebo pracovníky odborné firmy.

Provozovatel  je  povinen  v rámci  návštěvního  řádu  stanovit  pravidla 
bezpečnosti užívání bazénů nebo koupaliště, zvlástě potom pravidla bezpečnosti pro 
užívání vodních atrakcí.

Před  zahájením  provozu  koupaliště  je  povinen  každý  provozovatel 
vypracovat návštěvní řád. 



Návštěvní řád obsahuje:
- zakázané činnosti (běhání, skákání, kouření apod.);
- pravidla pro požívání potravy a nápojů, místa pro kouření, apod.;
- povinnost návštěvníků se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat;
- zákaz přítomnosti zvířat na koupališti.
- navigační  pokyny  (bezbariérové,  návštěvní  a  nouzové  trasy,  prostor  pro 

bezpečné uložení věcí, pitná voda, WC, telefon včetně tísňových čísel, zdroje 
elektrického proudu, ošetřovna a stanoviště plavčíka – výrazně označené);

- vyznačení nebezpečných míst, kluzkých povrchů, označení vodních atrakcí, 
vyznačení hloubky v bazénech, vyznačení prostor pro skoky do vody a dojezd 
skluzavek s výškou od hladiny větší než 2 m;

- vyznačení hřišť, dětských hřišť a brouzdališť, půjčovny pomůcek a vybavení;
- prostory, kde není povolen přístup nepovolaným osobám, sklady chemikálií a 

nebezpečných látek
Konstrukce a označení vodních skluzavek s výškou vyšší než 2 m stanoveno ČSN EN 
1069-1 a , ČSN EN 1069-2.



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Letní koupaliště v Moravských Budějovicích

PROVOZOVATEL : příspěvková organizace
          ZIKOS

Komenského sady 1642
676 02 Moravské Budějovice
tel. 568 421 960
 

ZŘIZOVATEL : Městský úřad Moravské Budějovice

PROVOZNÍ DOBA : červen, září : pondělí – pátek        13.00 – 20.00 hod.
   sobota, neděle          9.00 – 20.00 hod.

červenec, srpen : pondělí – neděle  9.00 – 20.00 hod.

ZAHÁJENÍ PROVOZU :  1. června 1988

ZODPOVĚDNÁ OSOBA : Vranka Pavel 724 707 586
Náměstí Míru 152
675 26 Želetava

KOUPALIŠTĚ

Výňatek z návštěvního řádu 
umístěný u vchodu na 

koupaliště.



1.1 Práva a povinnosti návštěvníků

- Vstup  na  koupaliště  je  dovolen  pouze  s platnou  vstupenkou  denní  nebo 
permanentní.

- Denní vstupenka platí pouze na jeden vstup do areálu.
- Dětem mladším 10-ti let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu a 

pod dohledem osob starších 18-ti let.
- Návštěvníci,  kteří  neumějí  plavat,  se  mohou  koupat  jen  v prostorách 

vyhrazených pro neplavce – dětský bazén s tobogánem.
- Skákat do vody je povoleno pouze ze startovacích bloků.
- Vstup do bazénů je povolen pouze přes brodítka, kde je návštěvník povinen 

se řádně osprchovat.
- Koupání a slunění je dovoleno jen ve vhodném a čistém plaveckém oděvu.
- Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech 

míst a zařízení na koupališti.
- Na koupaliště nesmějí přinášet předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a 

jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
- Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v šatnách příslušného pohlaví a 

odkládat své osobní věci jen na místech k tomu určených. Klenoty, peníze a 
ostatní  cennosti  si  mohou  uschovat  v pokladně  koupaliště.  Věci  nalezené 
v prostorách  koupaliště  jsou  návštěvníci  povinni  odevzdat  u  pokladny 
koupaliště.

- K uschování svých osobních věcí si může návštěvník při vstupu do areálu u 
pokladny zapůjčit  klíček  od převlékací  skříňky.  Za zapůjčení  klíče  se  platí 
záloha 20,-  Kč, která se při  odevzdání  klíče  vrací.  Není-li  klíč  do uzavírací 
doby vrácen, propadá záloha ve prospěch krytí nákladů na výměnu zámku.

- Stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit 
u vedoucího směny, popř. vedoucího organizace.

- Návštěvníci  jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou 
nebo  nedbalostí  způsobeny  na  zařízení  koupaliště  nebo  majetku  ostatních 
návštěvníků.  Jsou  povinni  šetřit  zařízení  koupaliště  a  zbytečně  neplýtvat 
vodou.

- Vstupem do areálu  se  každý návštěvník  dobrovolně  podrobuje  ustanovení 
tohoto řádu a pokynů odpovědných pracovníků koupaliště.

- Z koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes 
napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo opakovaně neuposlechne 
pokynů  odpovědných  pracovníků,  opije  se  nebo  se  chová  nepřípustným 
způsobem. Neopustí-li v takovém případě návštěvník koupaliště na vyzvání, 
bude  odpovědným  pracovníkem  vyveden.  V případě  nutnosti  za  asistence 
policie.

1.2 Povinnosti provozovatele koupaliště



U vchodu na koupaliště musí být vyvěšeny na dobře viditelném místě tyto údaje:
- název provozovatele koupaliště
- jméno a příjmení vedoucího koupaliště a jeho zástupce
- adresa a číslo telefonu: 

a/ provozovatele provozovny
b/ tísňové volání policie, PO a první pomoc
c/ nejbližší stanice první pomoci
d/ příslušné hygienické stanice
e/ nejbližšího požárního útvaru
f/ nejbližší oddělení policie ČR

- ceník vstupného a ceník poskytovaných služeb
- provozní období a provozní doba
- provozní řád
- místo stanice první pomoci na koupaliště
- teplota vody a vzduchu
- jméno vedoucího směny 
- hlavní plavčík  a obsluha bazénů ( plavčíci )

Provozovatel koupaliště je povinen:
- zajisti pro dozor vodní hladiny a pro poskytnutí první pomoci kvalifikované 

pracovníky,
- dozorovanou vodní hladinu koupaliště zřetelně označit a opatřit ji tabulkami 

s uvedením hloubky vody,
- zřídit stanoviště plavčíka, které musí být na dobře viditelném místě, výrazně ji 

označit a vybavit podle příslušných předpisů,
-    zřídit  stanici  první pomoci,  výrazně ji  označit  a  vybavit  podle příslušných 
předpisů.

Při naplnění kapacity koupaliště je provozovatel koupaliště oprávněn uzavřít vstup 
na koupaliště a přerušit prodej vstupenek do doby než se koupaliště uvolní.

Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím. Po tuto dobu je 
ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno.

Provozovatel koupaliště odpovídá za kvalitu vody dle hygienických předpisů.

Provozovatel  koupaliště  odpovídá za odložené věci  podle obecných předpisů.  Za 
klenoty,  peníze  a jiné cennosti  odpovídá provozovatel  koupaliště jen do hodnoty 
1.000,- Kč dle § 433 odst. 2 a 3 a § 434 odst. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKA.

Věci nalezené v prostorách koupaliště je správce koupaliště povinen zapsat do knihy 
nálezů a umístit je na viditelném místě.

1.3 Zákaz vstupu na koupaliště



Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy 
jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků

Na koupaliště je zakázán přístup:
- osobám  postiženým  horečkou,  kašlem,   zánětem  očních  spojivek,  kožními 

nebo  přenosnými  nemocemi,  parazity,  vyrážkami,  nemocemi  provázenými 
výtokem a bacilonosičům střevních chorob,

- osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, jehož jsou 
členy,

- osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem toxických látek,
- na koupaliště je zákaz vodění jízdních kol, psů a jiných zvířat.

1.4 Zakázané činnosti na koupališti

- Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
- Rušit klid ostatních návštěvníků, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk.
- Vzájemně  se  potápět,  srážet  a  vhazovat  do  vody,  pobíhat  po  ochozu 

koupaliště a provozovat organizované plavání mimo vyhrazené prostory.
- Vstupovat  do  prostor,  kde  je  vstup  pro  veřejnost  zakázán,  zejména  do 

strojovny a úpravny vody, kde se skladují chemikálie.
- Kouření není povoleno na šatnách,  WC, sprchách, v bazénech,  v prostorách 

ochozů kolem bazénů, na rohožích z umělé hmoty mezi bazény, na tenisovém 
hřišti  s umělým  povrchem  a  hřištích  na  plážový volejbal.  Povoleno  je   na 
travnatých plochách osazených lavičkami. 

- Skákání do všech bazénů s výjimkou startovacích bloků u plaveckého bazénu.
- Znečišťovat vodu, plivat na podlahy a do vody, močit do bazénů, odhazovat 

odpadky a znečišťovat prostory areálu.
- Do prostor bazénů, ochozů a plochy na oslunění ( rohože ) mezi bazény je též 

zakázáno  vnášet  potraviny,  nápoje,  nafukovací  matrace,  kočárky apod.  Na 
rohož je povoleno vcházet pouze přes brodítka a v plaveckém oděvu.

- Prodávat alkoholické nápoje, s výjimkou piva max. 11°.
- Používat potápěčských brýlí a  ploutví.
- Vstupovat na tobogán pokud je uzavřen.
- Prát  prádlo  a  umývat  se  mýdlem,  šamponem  mimo  vyhrazené  prostory 

(sprchy v budově ).

 

PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB



1.1  Práva a povinnosti návštěvníků

- Návštěvníci  jsou povinni  dbát  pokynů obsluhy půjčovny a  jednat  tak,  aby 
nepoškodili a nezničili zapůjčený sportovní materiál a neohrozili bezpečnost 
vlastní ani ostatních návštěvníků. 

- Sportovní potřeby využívají pouze na vyhrazených sportovištích.
- Návštěvník  je  povinen  na  požádání  předložit  obsluze  k nahlédnutí  průkaz 

totožnosti.
- V půjčovně  sportovních  potřeb  je  možno  zakoupit  vstupenky  na  tobogán, 

které platí na 1, 5, 10, 20 a 50 jízd. Při vstupu na tobogán ji ověřený pracovník 
označí.

- Za zapůjčení sportovních potřeb skládají návštěvníci zálohu, která se vrací při 
odevzdání zapůjčených sportovních potřeb v neporušeném stavu.

- Stížnosti,  oznámení  a  podněty  týkající  se  provozu  půjčovny  sportovních 
potřeb uplatní návštěvníci vedoucího směny popř. u vedoucího koupaliště.

2.2 Povinnosti provozovatele

U půjčovny sportovních potřeb musí být vyvěšeny na dobře viditelném a dostupném 
místě tyto údaje:

- jméno a příjmení pracovníka oprávněného k půjčování sportovních potřeb
- ceník poskytovaných služeb
- provozní doba
- provozní řád půjčovny.

3. PROVOZ BUFETU



o Součástí areálu koupaliště je bufet, prodejní stánky 
a samoobsluha, sloužící k občerstvení návštěvníků. 

- Zodpovědnost za jejich provoz nesou provozovatelé, kteří jsou v pronájmu.
- Provoz  bufetu  je  povinen  je  dbát  zejména  všech  pravidel  hygieny  a 

bezpečnosti práce. 
- Obsluha zařízení dbá o pořádek a čistotu v přidělených místnostech i okolí, 

zabezpečuje vhodné skladování a včasný odvoz odpadků.
- V těchto zařízeních je zakázáno prodávat nápoje ve skleněných obalech.
- V zařízeních je zakázáno prodávat alkoholické nápoje, s výjimkou piva do 11°.
- Provoz zařízení je zahajován vždy současně s otevřením koupaliště a ukončen 

jednu hodinu před uzavřením areálu.
- Návštěvníci bufetu jsou povinni udržovat pořádek v prostoru sezení, ukládat 

odpady na místech k tomu určených a dbát hygienických a bezpečnostních 
předpisů.

- Provozovatel označí prodejní místa názvem provozovny, odpovědnou osobu 
a provozní dobu.



4. PROVOZ TOBOGÁNU

- Součástí koupaliště je tobogán v délce 47 m.
- Provoz  tobogánu  řídí  a  za  bezpečný  provoz  na  něm  odpovídá  pověřený 

pracovník organizace.
- Provozní doba tobogánu se řídí dle návštěvnosti koupaliště.
- Návštěvníci musí na tobogánu sjíždět vsedě nebo vleže a nesmí na něm stát.
- Návštěvníci  na  tobogánu  jsou  povinni  uposlechnout  pokyny  obsluhy  a 

dodržovat bezpečný odstup sjíždějících osob, aby nedošlo k jejich ohrožení při 
dopadu do vody.

- Při dopadu do vody musí co nejdříve opustit prostor pod tobogánem.

Nastupovat na tobogán jednotlivě.

Jezdit v sedě nebo v leže nohama dopředu.

V dráze je zakázáno jezdit v kleče,ve stoje nebo hlavou dolů.

V dráze nesmí jezdit souběžně více osob, může dojít ke zranění.

Zákaz nošení šperků,hodinek a jiných ostrých předmětů

 Zákaz běhání po schodech ke vstupu do tobogánu

Po dojezdu ihned opustit prostor dopadu.



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Provozovatel  má  právo  nezahájit  případně  ukončit  předčasně  provoz 
koupaliště z důvodu nepřízně počasí.

- Provozovatel má právo za účelem provedení mimořádných sanitárních prací 
uzavřít koupaliště na dobu nezbytně nutnou.

- Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky koupaliště.
- Provozovatel má právo podle vzniklé situace tento návštěvní řád doplnit nebo 

upřesnit.
- Návštěvní  řád je závazný pro všechny zaměstnance koupaliště.
- Porušení  povinností  a  zákazů  stanovený  provozním  řádem  bude  řešeno  s 

vedoucím směny popř. vedoucím koupaliště.

První pomoc při úrazu nebo nevolnosti poskytuje plavčík, který v případě potřeby 
přivolá lékaře.

V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pokladní,která provede záznam a 
v případě potřeby zavolá policii.

Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu bazénu je trestné.

Před opuštění areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

Návštěvník  je  povinen  uposlechnout  pokynů  pracovníků  areálu.  V  případě 
neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.

Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech 
ustanovení  návštěvního řádu.

 

UPOZORNĚNÍ 
V  případě  porušení  návštěvního  řádu  může  být  návštěvník  z  areálu 
koupaliště  vykázán a podle okolností  může být  jeho chování  i  předmětem 
přestupkového řízení, nebo i vyšetřování policií ČR (ublížení na zdraví jinému 
návštěvníkovi apod.)

6. ZDROJE INFORMACÍ



1)  http://www.aprcz.cz/pages/osveta/bezpecnost/bezpecnost_bazenu.pdf

2) http://www.koupalistemb.cz  

3) http://www.tzb-info.cz/2606-bazeny-a-navstevni-rady-v-praxi  

4) http://www.wikipedia.cz  

http://www.wikipedia.cz/
http://www.tzb-info.cz/2606-bazeny-a-navstevni-rady-v-praxi
http://www.koupalistemb.cz/
http://www.aprcz.cz/pages/osveta/bezpecnost/bezpecnost_bazenu.pdf
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