
N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D 
krytého plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě  

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků 
krytého plaveckého bazénu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 
 

Článek 1 - Vstup do krytého bazénu. 
1.  Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platným vstupním 
čipovým náramkem, který si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu. Vstupem do prostoru plaveckého 
bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů 
zaměstnanců bazénu. 
2.   Dětem mladším 10 let je přístup do bazénu povolen jen s doprovodem osoby starší 18 let. 
3.   Na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb. ze dne 10.8. 2011 a § 19 odst.3 této vyhlášky nemají povolen 

vstup děti do 1 roku, děti od 1 do 3 let mají povolen vstup pouze v plavkách s přiléhavou gumou 
kolem nohou. 
 

Článek 2 - Vyloučení z návštěvy krytého plaveckého bazénu 
1.  Do plaveckého bazénu nemají přístup a z koupání jsou vyloučení osoby podnapilé nebo pod vlivem 
drog, osoby postižené jakoukoliv nakažlivou nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu, 
jako jsou kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních a jiných chorob, záněty očních spojivek, 
jakož i osoby zahmyzené. 
2.  Použití plaveckého bazénu může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně mít 
rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu. 
3.   Z plaveckého bazénu může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení 
Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení 
vstupného. Za provedený přestupek může být předán příslušných bezpečnostním orgánům k potrestání. 
 

Článek 3 - Provozní pokyny pro návštěvníky 
1.  Všechny úkony v plaveckém bazénu jako: obsazování šatních skříněk, převléknutí, sprchování, se 
uskuteční v pořadí, v jakém přicházejí návštěvníci do plaveckého bazénu. 
2.  Použití plaveckého bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných pracovníků není přípustné z 
bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, mohou se koupat v 
prostorách vyhrazených pro neplavce. Plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro 
neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout. 
3.  Použití bazénu včetně vysvléknutí, sprchování a obléknutí je stanoveno u základního vstupného na 1 
1/2 hodiny. Jestliže návštěvník překročí tuto dobu, bude mu započítána každá další minuta dle platného 
ceníku. 
4.  Návštěvníci jsou povinni opustit prostory bazénu nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby 
plaveckého bazénu, přičemž samotné šatny opustí návštěvníci nejpozději do ukončení otevírací doby. 
5. Svlékání a oblékání nebo odkládání šatstva mimo určený prostor není dovoleno. 
6.  Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci povinni z důvodů hygienických použít záchody, sprchy a 
řádně se umýt bez plavek mýdlem a čistou vodou osprchovat. 
7.  Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a 
slušnosti. 
8.  Pokud návštěvník chce navštívit saunu (v době jejího provozu = aktuální rozvrh), musí přiložením 
čipu projít vstupní brankou, každý průchod směr dovnitř je zpoplatněn dle platného ceníku. Vstup 
povolen pouze s prostěradlem nebo druhým ručníkem (osuškou).  



9.      Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení a šetřit vodou. 
10.   Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit 
náhradu ve výši nákupní ceny předmětu. 
11.   Za poškození zařízení a znečištění prostorů plaveckého bazénu musí návštěvník zaplatit plnou 
náhradu škody, kterou určí správa plaveckého bazénu. 
12.   Při odchodu je návštěvník povinen vhodit čipový náramek do sběrače výstupního turniketu, pouze 
držitelé abonentních čipových náramků přiloží čip na výstupní turniket a čip si ponechají. 
13.   Pro poskytnutí jakékoliv první pomoci je třeba ihned vyhledat plavčíka a podle potřeby telefonicky 
lékařskou pomoc. 
14.   Za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, pokynů 
plavčíka nebo jiné odpovědné osoby, nenese vedení plaveckého bazénu žádnou odpovědnost. Osoby starší 
nebo s tělesnou vadou musí být opatrnější a všechna zařízení plaveckého bazénu používat na vlastní 
odpovědnost. 
15.    Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu obč. zákoníku jen tehdy, byly-li odloženy na 
místě tomu určené provozovatelem k odložení věcí, přičemž návštěvník je povinen dodržet pokyny 
zaměstnanců pracujících v provozu, cenné věci možno bezplatně uložit do skříněk u pokladny. 
Předpokládá se, že návštěvníci  plaveckého bazénu si vezmou sebou jen věci nutné a ty si odloží do 
skříněk v šatně. Byla-li škoda způsobena nedbalostí návštěvníka, nese náhradu v plné výši. Povinností 
poškozeného návštěvníka je každý případ odcizení věcí oznámit nejbližšímu odd. Policie ČR. Předměty 
nalezené v prostorách plaveckého bazénu musí být odevzdány v pokladně, kde budou ihned zapsány do 
knihy nálezů. 
16.   Při naplnění kapacity bazénu je zablokován vstupní turniket a další návštěvník bude vpuštěn až po 
uvolnění místa v bazénu. 
17.   Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části bazénu pro nutnou údržbu 
a dále z objektivních důvodů (např. nouzová situace, apod.) bez nároku na finanční kompenzaci. 
 

Článek 4 - Zákaz činnosti - V plaveckém bazénu není dovoleno 
1.   Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, 
úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat z bočních stran bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, 
které přílišným hlukem nebo ohrožení osobní bezpečnosti ruší pořádek v plaveckém bazénu. 
2.    Je zakázáno chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti. 
3.    Je zakázáno plivat na podlahu a do vody. Přísně se zakazuje močit do vody, vyplachovat si ústa a nos 
ve vodě, používat při koupání páchnoucích mastí a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu v prostoru 
plaveckého bazénu. 
4.     V celé budově je ZAKÁZÁNO kouření. 
5.     Je zakázáno čistit nebo prát prádlo a používat mýdlo mimo prostory k tomu určené. 
6.     Je zakázáno vcházet do oddělení nebo prostorů určených výhradně pro druhé pohlaví. 
7.    Je zakázáno brát sebou do bazénu, nebo odhazovat věci skleněné, jehly, špendlíky, holící  čepelky,  
žvýkačky a jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků. 
8.     Je zakázáno jíst potraviny a pít alkoholické nápoje v prostorách bazénu mimo bufetu. 
9.     Je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata. 
10.   Je zakázáno manipulovat s topením, elektrickým a ostatním zařízením. 
11.  Je zakázáno svévolně a bez nutnosti používat lékárničku první pomoci a vyžadovat od zaměstnanců 
plaveckého bazénu služby a úkony odporující tomuto řádu. 
 
                                                                     Správa plaveckého bazénu 
                                                                                    Havlíčkův  Brod  


