
N Á V Š T Ě V N Í    Ř Á D

veřejného koupaliště v Litomyšli

Provozovatel:
Městské služby Litomyšl s.r.o.

Mařákova 376
570 01  Litomyšl
IČ: 28791002



Návštěvní řád veřejného koupaliště v Litomyšli

k zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky

1. Koupaliště je otevřeno od června do srpna. Ve výjimečných případech dle počasí do
září.
Denní provoz je od 9:00 hodin do 20:00 hodin.
Provozní doba a ceník vstupného jsou vyvěšeny u vchodu.

2. Vstup  na  koupaliště  je  dovolen  pouze  s platnou  vstupenkou,  nebo  se  sezónní
permanentkou,  které se prodávají  v pokladně koupaliště.  Sportoviště na koupališti
slouží  pouze  návštěvníkům  koupaliště  s platnou  vstupenkou,  nebo  sezónní
permanentkou. 

3. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí hodinu před jejím uzavřením.
Prostor bazénu je nutno opustit 15 minut před zavírací dobou koupaliště. Sezónní
permanentka platí pouze pro jednu sezónu.  K jejímu vystavení a současně k ověření
platnosti je potřeba průkazu totožnosti (OP), v případě dětí do 15-ti let jiný průkaz se
jménem. Za ztracené a poškozené sezónní permanentky se dle ceníku účtuje náhrada
100,- Kč. 
Sezónní permanentka slouží také jako vrácenka, lze ji použít k několikanásobnému
vstupu na koupaliště. Sezónní permanentka je nepřenosná a v případě jejího zneužití
bude bez náhrady zadržena.

4. Zakoupením  vstupenky  se  návštěvník  podrobuje  dodržováním  návštěvního  řádu
koupaliště.  Dětem  mladším  10-ti  let  je  návštěva  koupaliště  dovolena  pouze
v doprovodu osob starších 18-ti let.

5. Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních
spojivek,  nakažlivými  nebo  odpor  budícími  chorobami,  kožními  parazity  a
vyrážkami,  chorobami  provázenými  výtokem  (hnisu),  bacilonosičům  střevních
chorob, členům rodin, nebo příslušníků domácností,  v nichž se vyskytla nakažlivá
choroba a nemocný není od ostatních izolován, osobám zahmyzeným a opilým. 

6. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí  přestoupí  ustanovení  tohoto  návštěvního  řádu,  nebo  neuposlechne
pokynů  odpovědných  pracovníků  (plavčíka,  vedoucího  apod.),  je  pod  vlivem
alkoholických, nebo jiných návykových látek, nebo se chová jiným nepřístojným a
rušivým způsobem.  V  případě,  že  návštěvník  na  vyzvání  neopustí  koupaliště,  je
pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku ven, popřípadě požádat
policii o zakročení.

7. Svlékat  se,  nebo  oblékat  se  je  dovoleno  pouze  v příslušných  kabinách,  nebo
převlékárnách. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky, mobily apod.) ukládají
návštěvníci do úschovy v pokladně koupaliště bez poplatku.

8.  Návštěvník musí mít čistý koupací oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti
     a slušnosti.



9. Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, se smějí koupat jen
v prostorách  vyhrazených  pro  neplavce.  Plavčík  je  povinen  takové  návštěvníky
odkázat do prostoru pro neplavce.

Do bazénů nemají přístup osoby:
 pod vlivem alkoholických, nebo jiných návykových látek
 Do  vody  bazénů  a  vodních  atrakcí  nemají  přístup  osoby  trpící  přenosnými

vlasovými  nebo  kožními  chorobami,  popř.  jinými  přenosnými  chorobami,  u
kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené
a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Dále do bazénů
nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu
pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

10. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na mokrých podlahách a
vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu. Rovněž musí být dodržována osobní
čistota a čistota všech míst a zařízení koupaliště. Zvýšené opatrnosti musí dbát osoby
starší  nebo  ztížené  tělesnou  vadou.  Před  vstupem  do  bazénu  se  musí  každý
návštěvník osprchovat. Mytí mýdlem a šampónem je povoleno pouze ve sprchách
sociálního zařízení.

11. Návštěvníci  jsou  povinni  šetřit  zařízení  koupaliště,  šetřit  vodou.  Návštěvník  je
povinen nahradit  škody,  nebo ztráty,  které  jeho vinou byli  způsobeny  na  zřízení
koupaliště, nebo na majetku návštěvníků. Předměty nalezené v prostorách koupaliště
se  odevzdávají  v pokladně,  nebo  plavčíkovi,  kde  jsou  zapsány  do  knihy  ztrát  a
nálezů.

12. Návštěvníci  musí  dodržovat  stanovenou  provozní  dobu,  prodlévat  na  koupališti
mimo určenou dobu není dovoleno.

13. Přání a stížnosti, týkající se provozu a zaměstnanců, zapisují návštěvníci do knihy
přání a stížnosti uložené v pokladně. Jinak se mohou návštěvníci koupaliště obracet
se stížnostmi, přáními a podněty přímo na vedoucího koupaliště.

14. Na koupališti je zakázáno:

- nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem
ruší klid ostatních.

- volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat rozhlasového zařízení, či píšťalky.

- vzájemně  se  potápět,  srážet  se  a  vhazovat  druhé  osoby  do  vody,  pobíhat  po
ochozech bazénu, skákat do vody mimo míst k  tomu vyhrazených (z podélných
stran).

- znečišťovat  vodu  i  ostatní  prostory,  např.  pliváním,  odhazováním  papírků  a
odpadků, čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí,  máčením
ručníků a dek v bazénech, házení kamení do bazénu.

- kouřit  v šatnách  a  na  opalovacích  palubách,  vcházet  do  oddělení,  nebo  míst
určených pro osoby druhého pohlaví, nosit do prostoru koupaliště skleněné, nebo



jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků, vodit psy a jiná zvířata, nosit
na koupaliště hořlavé látky (benzín, líh a toxické látky), nosit  a jíst  potraviny
v bazénech.  Dále není dovoleno přinášet a konzumovat zde alkoholické a jiné
návykové látky.

- hrát s míči kopanou, házenou, volejbal apod. mimo místa k tomu určená, házení
tenisových míčků v bazénech.

- neoprávněně používat záchranného zařízení a předmětů první pomoci.

- jezdit na koupališti na kole a kolečkových bruslích a zákaz vstupu s motorovými
vozidly.

- zákaz vstupu s lehátky, plaveckými kruhy, nebo rukávky do prostoru pro plavce.

15. Vedoucí koupaliště, nebo plavčík může z bezpečnostních důvodů uzavřít koupající
prostor pod skokanskými můstky a vyhradit část bazénu pro kondiční plavání.

16. Při naplněné kapacitě koupaliště může správa tohoto zařízení koupaliště uzavřít a
přerušit prodej vstupenek na dobu, než se koupaliště uvolní.

17. V případě nepříznivého počasí  je provozovatel oprávněn areál koupaliště uzavřít.
      

18. V případě bouřky, musí plavčík vykázat návštěvníky z prostoru bazénů upozorněním
rozhlasem, nebo píšťalkou z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

19. Skoky z můstku, jízdu na tobogánu a skluzavce provádí každý návštěvník na vlastní
nebezpečí.  Je  zakázáno  na  skluzavce  a  tobogánu  jezdit  ve  stoje  a  po  kolenou  a
případně  lézt  na  skluzavku  a  tobogán  proti  směru  jízdy,  zdržovat  se  v prostoru
výjezdu ze skluzavky, tobogánu a pod skokanskými můstky.

20. V  případě  nutnosti,  může  vedoucí  koupaliště  vydat  další  zákazové  a  příkazové
pokyny návštěvníkům koupaliště !!!!!!!!!!!

21. Je zakázáno porušování zásad slušnosti a mravnosti. V prostorách koupaliště je
zakázán pobyt a koupání bez koupacího oděvu (případně jiné pokrývky těla).

22. Součástí koupaliště je restaurace a kiosek s občerstvením. Otvírací doba je vázáná    
na dobu otevření koupaliště. Otevírací doba musí být viditelně označena. 
V restauraci a v kiosku se nesmí v době provozu koupaliště podávat alkoholické 
nápoje (mimo 10°piva).  Nápoje a strava se nesmí podávat ve skleněných a 
porcelánových nádobách.

23.  Vedoucí  restaurace  a  kiosku  se  musí  podrobit  ustanovením  tohoto  řádu,  který
zabezpečuje  nerušený  provoz  koupaliště.  Dbát  pokynů  vedoucího  koupaliště,
dodržovat podmínky nájemní smlouvy, zabezpečovat úklid všech místností a prostor
vyhrazených k provozu restaurace a kiosku. Zajišťovat skladování odpadků pouze na
určených místech a jejich včasný odvoz.



24.  Doprava  potravin  a  nápojů  je  po  dohodě  s vedoucím koupaliště  tak,  aby  nebyl
narušen  provoz zařízení  koupaliště  a  nedocházelo  k poškozování  věcí  koupaliště.
Manipulační  vchody  musí  být  vždy  dobře  uzamčeny  a  mohou  je  používat  jen
zaměstnanci restaurace a kiosku na koupališti. 

25.  Pro  poskytnutí  první  pomoci  při  úrazech,  poraněních  a  nevolnostech  je  určeno
viditelně označené místo.

26. Plavčíci a zaměstnanci koupaliště jsou povinni poskytnout návštěvníkům při nehodě
pomoc před příchodem lékaře.

27. Pomůcky pro první pomoc smí vydávat pouze vyškolený zaměstnanec koupaliště,
který  poskytuje  první  pomoc.  V případě  potřeby  přivolá  lékaře  nebo  záchrannou
službu.

28.  Poškozování  nebo  rozkrádání  majetku  koupaliště  bude  posuzováno  dle  §257
trestního zákona, případně podle § 247 trestního zákona nebo podle §50 zákona č.
200/90 Sb. zákona o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

29. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky koupaliště.

Důležitá telefonní čísla tísňového volání:
Hasiči  - 150
Záchranná služba – 155
Policie -  158
Městská policie – 461 612 336

 

Schválil: 

Městské služby Litomyšl s.r.o.:  Ing. Karel Kalousek

Krajská hygienická stanice Pardubice,  územní pracoviště Svitavy:

V Litomyšli dne 26. 3. 2013


