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Provozní řád
Bazén: Cesta zpět z.s. Rekreační bazén - při aktivitách DS a Klubu
Provozní řád je vypracovaný dle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na bazén,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Název bazén:

Cesta zpět z.s. Rekreační bazén při aktivitách DS a Klubu

Provozovatel:

Cesta zpět z.s. , Lesní 199, Lány , IČ: 04293584, Parcela: 225, 204/11
kat.úř. Lány

Telefon 605259929
Provozní doba:

9:00 – 16:00
zahájení a ukončení ročního provozu bude nahlášeno příslušné KHS
DĚTI Z DS A KLUBY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMĚJÍ POUŽÍVAT BAZÉN
VE STEJNOU DOBU.
DĚTI Z DS MAX. 4 VE VODĚ VE STEJNOU DOBU PLUS CHŮVA.
KLUBOVÉ DĚTI MAX 4 VE VODĚ A INSTRUKTOR.

Umístění:

MODEL

ROZMĚRY

CLASSIC
25

2,8 x 5,3
m

HLOUBKA
1,20 m

PLOCHA
14,8 m2

OBJEM
17,8 m3

Zahájení provozu:
09/07/2018
Provoz:
V rámci letních příměstských táborů a aktivit DS a KLUBU, počet dětí v rámci příměstského
tábora DS MAX. 10, Klub 15 dětí, období červen–srpen, kdy venkovní teplota dosahuje min 24
stupňů celsia a teplota vody je minimálně 21 stupňů celsia. Maximální počet dětí ve vodě 4,
věková kategorie 5 let + za dozoru zaměstnance spolku. Úklid a technické řešení je zajištěno
dodavatelsky.
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I. Areál bazén
Technická budova
Slouží k uskladnění chemikálií – Laguna Tablety 6v1. Uložena v Zamykatelné skříňce. Zběhem
provozu rekreačního bazénu z bezpečnostního důvodu je stále uzamčena.

Sanitární zařízení
Venkovní sprchy
1 solární sprcha u bazénu.
Vanička pro oplach nohou před vstupem do bazénu.
Vnitřní sprchy
V prostorách DS a klubovně jsou 2 sprchové kouty s teplou vodou.
Toalety
4 dětské toalety, 1 dívčí toaleta a 1 chlapecká toaleta a toaleta pro zaměstnance.
Odpočinková plocha
Odpočinková plocha se nachází podél jedné strany bazénu, tvoří jí trávník, který je pravidelně
sečen a betonová protiskluzová dlažba.

II. Čištění bazénu, úprava vody a úklid areálu:
1. Čištění bazénu
Mechanické čištění se dle potřeby se provádí bazénovým vysavačem, před provozem a během
provozu se z vody odstraňují nečistoty sítem na násadě. Bazén má skimmer. Filtrace – 10h
denně. Skimmer Laghetto zajišťuje odebírání vody v rozsahu 360°. Filtrace BOA - .Jemný filtrační vak
integrovaný přímo ve skimmeru zachytí veškeré nečistoty od velikosti 40 mikronů. Čerpadlo filtrace
BOA má výkon 6 m3/hod. Tablety 6v1 – Laguna bazénová chemie – dezinfekce, proto řasám,
vločkování, stabilizace chlóru, a tvrdost vody, projasňovač.

2. Úklid odpadků
Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu spolku. Vyprazdňují se dle potřeby,
nejméně však jednou denně před začátkem provozu. Odvoz odpadků zajišťuje dodavatelské
firma AVE a.s.
3. Úklid
Každý den se před zahájením provozu provede úklid všech prostor, včetně ploch určených pro
odpočinek. Nejméně jednou denně se čistí podlahy šaten, umýváren a záchodů včetně
sedátka, které se omývá k tomu určeným desinfekčním prostředkem a během dne dle
potřeby. Dezinfekční přípravky s různými účinnými složkami jsou střídány po měsíci, o střídání je
vedena evidence. Přípravky jsou používány dle návodu výrobce.
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III. Vodní hospodářství
1. Zdroj vody pro sociální zařízení, občerstvení a sprchy
Areál bazén je napojen na veřejný vodovod. Teplá užitková voda je vyráběna přímým
ohřevem.
2. Zdroj plnící a ředící vody bazénu
Zdrojem je veřejný vodovod.
3. Odpadní vody
Nejsou.
IV. Kontrola jakosti vody v bazénu
Vzorky odebírá, výsledky rozboru vody jsou prostřednictvím provádějící AKREDITOVANÉ
laboratoře předávány příslušné Krajské hygienické stanici v předepsané elektronické podobě.
Archivovány jsou po dobu 5ti let. K dispozici u provozovatele. Výsledky jsou exportovány do
záznamu PIVA.
Voda v bazénu je v minimální míře upravována chlorováním za použití tablety 6v1 Laguna,
která plave v plavoucím boxíku, jež má umožněn pohyb po hladině, a tak se dostat všech míst
v bazénu. Při manipulaci s tabletou musí personál používat osobní ochranné pomůcky –
gumové rukavice. Plovoucí boxík v době používání je uvázán na straně bazénu v části
skimmeru kam děti nemají přístup. Manipulace a skladování bazénové chemie se řídí
bezpečnostním listem výrobku. Desinfekční prostředky jsou uloženy v technické
uzamykatelném domku u bazénu.
Kontrola je zahájena před předpokládaným počátkem, tak aby byl v době plánovaného
otevření znám výsledek kontroly.
V. Provozní deník
Do provozního deníku se denně zapisují hodnoty volného a vázaného chloru, pH (měřeny
každý den hodinu před zahájením provozu a poté každé 4 hodiny), dávkování chemikálií do
vody. Hodnoty volného chloru musí být v mezníku hodnot od 0,3 mg/l – 0,6 mg/l vázaného
chloru 0,3 mg/l (při vyšší hranici není možné provoz zahájit). Úrazy jsou zaznamenávány do
knihy úrazů. Denní teplota a teplota vody jsou zaznamenávány třikrát denně. Četnost a rozsah
kontroly napouštěcí a rekreační vody je zajištěna dle požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb.

VI. Vybavení lékárničkou
Areál spolku je vybaveno lékárničkou, která je k dispozici v klubovně spolku. Je pravidelně
kontrolována a obměňována. Lékárnička je vybavena dezinfekci s virucidním účinkem.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150
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Záchranná služba 155
Policie 158
VII. Zaměstnanci
Při práci s chemikáliemi je pracovník povinen použít gumové rukavice. Zdravotní průkaz u
zaměstnanců, kteří se starají o stav vody v bazénu. / předsedkyně spolku a člen výboru
spolku/. Zaměstnanci mají řádné školení v oblasti první pomoci, a to 1x ročně.
VIII. Vstup se zvířetem
Vstup se psy a jinými zvířaty není povolen do areálu spolku.

Příloha: Obecná pravidla

Za provozní řád odpovídá: Stanislava Mariašová, MBA

Předsedkyně spolku Cesta zpět z.s.

Provozní řád vypracovala: Stanislava Mariašová, MBA

Předsedkyně spolku Cesta zpět z.s.

Datum: 06/07/2018

Podpis a razítko:
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Příloha: Obecná pravidla
1. Pravidla
Rekreační bazén je otevřen v letní sezoně. Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou
vody a vzduchu.
3. Vstup do PROSTOR REKREAČNÍHO bazénu je povolen pouze na základě řádně přihlášeného
dítěte na aktivity DS, KLUB a Příměstského tábora, jež je provozován spolkem Cesta zpět a
nebo jeho smluvními partnery.
4. ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU SE zákonný zástupce dobrovolně podrobuje tomuto
provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků.
5. Za děti v dané době zodpovídá chůva v DS. Klubové děti mají instruktora anebo lektora, dle
specifikace aktivity.
2.

2. Provozní pokyny
•
•
•

•

•

•
•

Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí.
Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny.
V zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci být vybaveni plavacími
pomůcky z domova. Provozovatel za plavecké pomůcky neručí a nedodává. Uživatelé bazénu
musí dbát pokynů zaměstnance spolku.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazén, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit
škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení bazénu nebo majetku
ostatních návštěvníků.
Návštěvníci, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách
a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Provozovatel
bazénu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami
svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, zůstávat v prostorách spolku a
používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
3. Je zakázáno

•
•
•
•
•
•

•

Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek,
Volat o pomoc bez vážné příčiny.
Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu
(vzhledem k nebezpečí úrazu) a skákat do vody.
Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami a
páskami.
Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory bazén (praní prádla apod.).
Kouřit ve všech budovách, uzavřených prostorách, vcházet do oddělení nebo míst určených
pro osoby druhého pohlaví, v prostorách spolku odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků.
Zdržovat se v šatnách mimo nezbytně nutnou dobu k převléknutí.
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•
•
•
•

Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod.
Neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
Používat v koupališti netypizovaných plovacích kol.
Na bazén není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek,
nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami
provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám
nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo
příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od
ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým.
4. Vyloučení

•

Z bazénu bude vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního
řádu nebo neuposlechne pokynů zaměstnance spolku. vstoupí do prostor návštěvníkům
nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

5. Závěrečná ustanovení
•
•
•
•

Pro poskytnutí první pomo pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně
označené místo se skříňkou první pomoci. /klubovna /
Poškození nebo rozkrádání majetku spolku je trestné podle příslušných předpisů o ochraně
majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení bazén bude od viníka požadována náhrada
vzniklé škody v plném rozsahu.
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním
seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán z areálu bazén.

Vypracovala : Stanislava Mariašová, MBA
Předsedkyně spolku Cesta zpět z.s.
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