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Univerzita Karlova v Praze 
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Areál v Brandýse nad Labem 

 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 S tímto provozním řádem jsou povinni se seznámit všichni návštěvníci a všichni jej 

musí bezpodmínečně dodržovat. 

 Provozní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků 

plaveckého bazénu. 

 Uhrazením vstupného se návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování provozního 

řádu a pokynů obslužného personálu plaveckého bazénu. 

 Informace o provozu krytého plaveckého bazénu (dále jen KPB) jsou vyznačené na 

informačních tabulích. 

 Tento řád je závazný pro návštěvníky i obslužný personál. 

 

VSTUP DO KPB 

 Vzhledem k přísným hygienickým normám a s ohledem na zdraví a bezpečnost 

návštěvníků je vstup do bazénu povolen v čistých plavkách nebo plaveckém úboru 

z nenasákavého, pružného, přiléhavého nebo volného barevně stálého materiálu. 

Nepřípustné je užití zejména trenýrek, slipů, bermud a krátkých kalhot s kapsami nebo 

kovovými či plastovými doplňky a ozdobami. 

 Vstup do prostor krytého bazénu je návštěvníkům povolen pouze ve stanovené 

provozní době a s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na 

předem určenou dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací hodinou pro veřejnost a 

končí jednu hodinu před uzavřením bazénu. Za ztracenou vstupenku se náhrada 

neposkytuje. 

 Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není 

dovoleno v prostorách KPB prodlévat. 

 Pro děti do 3 let věku je do bazénu vstup z hygienických důvodů zakázán. 

 Do bazénu mají povolen vstup děti od 3 do 10-ti let v doprovodu odpovědného 

zástupce, staršího 18-ti let. 

 Dospělí mají vstup do bazénu omezen pouze zdravotním hlediskem, které je 

předmětem tohoto provozního řádu. 

 Při naplnění kapacity plaveckého bazénu (50 osob) se vstup dočasně uzavírá až do 

uvolnění místa. 
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PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

 Po příchodu do KPB se veškeré úkony provádí v následujícím pořadí: 

- seznámení s tímto Návštěvním řádem, 

- zakoupení časové vstupenky, 

- převléknutí v šatně, 

- obsazení a uzamčení přidělené šatní skříňky, 

- vysprchování a omytí mýdlem (bez plavek), 

- použití bazénu. 

 

 Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do areálu bazénu, mimo věcí umístěných 

v řádně uzamykatelných skříňkách a schránkách. Případné ztráty osobních věcí a 

cenností v prostorách KPB jsou návštěvníci povinni okamžitě hlásit v recepci KPB 

před opuštěním budovy KPB. Nebude-li ztráta bezprostředně nahlášena Policii ČR, 

nebude ztrátu řešit ani provozovatel KPB, ani pojišťovna. 

 Předměty, nalezené v objektu KPB, je nálezce povinen odevzdat v recepci KPB, kde 

bude proveden zápis do Knihy ztrát a nálezů. 

 Návštěvník musí svým chováním dbát zásad mravnosti a slušnosti. 

 Starší, málo pohyblivé osoby a ZTP se musí ve vlastním zájmu pohybovat po bazénu 

opatrně na mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí a případnému úrazu.  

 Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo 

nedodržováním či porušením pravidel tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost. 

 Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít 

sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Mýdlo, 

šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na 

WC. Kontrolu provádí plavčík, který je oprávněn nevysprchovaného návštěvníka 

vykázat z prostoru bazénu zpět do prostoru očisty. 

 Do bazénu mají povolen vstup děti od 3 let věku s doprovodem dospělé osoby. 

 Po každém použití WC se návštěvníci před vstupem do bazénu řádně osprchují. 

 Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu půjčených předmětů, je 

každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen uhradit způsobenou škodu. 

 Pokud návštěvník působí druhému újmu na zdraví nebo majetku nerespektováním 

Návštěvního řádu nebo porušením jiné právní povinnosti, nese za své jednání plnou 

odpovědnost, včetně povinnosti odškodnění. 

 Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení KPB, šetřit teplou i studenou vodou a 

energiemi. 

 V případě požáru jsou návštěvníci povinni postupovat podle požární poplachové 

směrnice a šipek označujících únikové trasy. 

 Při úrazech, nevolnostech a jiných zdravotních problémech poskytuje nezbytně nutné 

ošetření PLAVČÍK. Podle potřeby plavčík rovněž zajistí odbornou zdravotní péči. 

 Provozovatel KPB neručí za vozidla na parkovištích, za odložená kola a za věci, 

ponechané v kočárcích mimo uzamčené prostory. 

 Ve vyhrazených hodinách je možné provozovat pod odborným vedením aquaerobic. 
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VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY KPB 

 Do krytého bazénu nemají přístup osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, 

dále pak osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví jiných osob 

(kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob), osoby se záněty 

spojivek, s epilepsií a také osoby zahmyzené. 

 Je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům 

rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný 

není izolován.  

 Z KPB bude vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes 

napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů 

odpovědných zaměstnanců KPB. 

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

 V prostoru celého objektu je zakázáno kouřit a plivat na podlahu nebo do vody. 

 V prostoru bazénu je zakázáno působit hluk, pískat, křičet, volat o pomoc bez příčiny, 

běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně na jiné osoby 

stříkat vodu, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoliv dalších 

nepřístojností, které obtěžují ostatní návštěvníky hlukem nebo ohrožením jejich osobní 

bezpečnosti a ruší pořádek v plaveckém bazénu. Dále je zakázáno používat skokanský 

můstek a skákací prkno bez dozoru odpovědné osoby. 

 Použití bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných zaměstnanců KPB není 

přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou 

nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn 

tyto návštěvníky do prostor pro neplavce vykázat. V zájmu vlastní bezpečnosti musí 

každý rozhodnutí plavčíka respektovat. 

 Je přísně zakázáno vcházet do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví – 

výjimkami jsou děti předškolního věku v doprovodu dospělé osoby a oprávněný 

obslužný personál KPB. 

 Je zakázáno svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten. 

 V prostorách bazénu je zakázáno praní nebo čištění prádla. 

 Do KPB je zakázáno vnášet kapesníky, papírové kapesníky a ubrousky. 

 Je přísně zakázáno do bazénu vykonávat tělesnou potřebu, vyplachovat nos a ústa, 

používání jakýchkoliv mastí a krémů před i při koupání, anebo jakýmkoliv způsobem 

znečišťovat vodu a ostatní prostory. 

 Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, neoprávněně používat záchranná 

zařízení a vybavení první pomoci, poškozovat nebo bezdůvodně používat přenosné 

hasicí přístroje nebo jinou techniku požární ochrany. 

 Do prostoru KPB je zakázáno vodit zvířata. 

 Do prostoru KPB je zakázáno s sebou brát, odkládat nebo odhazovat skleněné věci, 

žvýkačky, jehly, špendlíky, holící čepelky, injekční stříkačky a jiné předměty 

ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

 V prostorách KPB je zakázáno jíst potraviny a pít jakékoliv nápoje, vyjma míst k tomu 

určených. 
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 V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení 

a ostatních zařízení. 

 Je zakázáno brát s sebou do KPB a používat potápěčskou výstroj, potápěčské brýle, 

šnorchl, plavací ploutve, puky, míčky, jakékoliv nafukovací a plovoucí předměty pro 

vodní hry a sporty. Povoleny jsou pouze plavecké brýle a nafukovací rukávky. 

 Je zakázáno provádět dechová cvičení na výdrž pro všechny osoby, dechová cvičení 

je možné provádět pouze při plaveckých kurzech pod vedením odborného personálu. 

 Je zakázáno sedět na dělících prvcích plaveckých drah a bezdůvodně se jich chytat. 

 Je zakázáno vyžadovat na zaměstnancích KPB služby a úkony, které odporují tomuto 

Návštěvnímu řádu. 

 

 

Provozovatel: 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 

 

 

V Praze dne 25.8.2015 

 

 

 

   

                  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,v.r. 

         děkanka fakulty 

 

 


