
PROVOZNÍ ŘÁD
Zabezpečující hygienické podmínky plavání kojenců , batolat a dětí předškolního věku 

v bazénku v prostorách Krušnohorské polikliniky s.r.o.

Provozovatel :                                    Květuše Hellmichová
                                                             Husova 130, Litvínov, 436 03
                                                             IČO : 44 519 699
                               Telefon:                77 737 751
                               Fax :                     476 111 277
                               Živnostenský list : č.j.2060015,evid.č.:350802-10865-00
                               Předmět podnikání : poskytování tělovýchovných a sportovních 
                                                                    služeb v oblasti plavání 

Název provozovny – adresa :           Krušnohorská poliklinika s.r.o.
                                                             Žižkova 151, Litvínov, 436 01
                             Telefon :                 478 012 222

Odpovědný pracovník :                  Hellmichová Květuše
                                                          

Platnost tohoto provozního řádu od : 1.3.2008

Změna doposud platného provozního řádu byla vyvolána havarijním stavem tělesa bazénu v 11/2007. Oprava havarijního stavu byla 
ukončena v 03/2008.
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Rozměry bazén :
4,15m x 5,00m x 1,2m
plocha : 20,75m2

Zdroj vody :
Pro bazén :                   z vodovodního řádu – pitná
Pro sprchy a WC :        z vodovodního řádu – pitná
Pro koupací vany :       z vodovodního řádu – pitná

Kapacita bazénu
U kojenců, kde „plave“ skupinka dětí včetně jednoho z rodičů se respektuje minimální plocha 
koupajícího na 0,8 m2 . Dle vodní plochy bazénku je možno mít ve vodě až 25 koupajících (z 
toho 12 dětí a 12 rodičů).
Plán výuky však neumožňuje takový počet „plavců“ a maximálně je kurz obsazen maximálně 
17 koupajícími ( 8 dětí a 8 rodičů a případně lektorem). 

U batolat (dětí od 12ti měsíců) se respektuje minimální plocha koupajícího 1 m2. Dle vodní 
plochy bazénku je možno mít ve vodě až 20 koupajících (z toho 9 dětí a 9 rodičů,popř.lektor).
Plán výuky však neumožňuje takový počet „plavců“ a maximálně je kurz obsazen 15 
koupajícími (7dětí a 7 rodičů a případně lektorem).

U dětí od 3 let, kde není požadována účast rodičů je maximální počet dětí vzhledem ke kvalitě 
výuky a zajištění bezpečnosti při ní maximální počet 8 dětí a až dva lektoři
.
U těhotných žen plán výuky umožňuje maximální počet 10 koupajících v bazénu, popřípadě 9 
koupajících žen a jeden lektor.

Provoz bazénu :
Pondělí – Pátek            8.00 – 19.00 hodin  
Sobota                          9.00 – 12.00 hodin    ( není pravidlem , jen v případě zájmu)
Neděle                          sanitární den  8.00 – 12.00 hodin
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Charakteristika a zaměření a rozsah poskytovaných služeb
Provozování :
Plavání kojenců ve vaničkách 
Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
Plavání dětí mateřských škol
Plavání těhotných žen

I.
Základní povinnosti provozovatele 

Provozovatel odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu, dodržuje stanovené 
provozní podmínky vyplývající z předpisů a vyhlášky č. 135/2004 Sb.

II.
Provozní podmínky

1)Za dodržování tohoto provozního řádu a vyhlášky 135/2004 Sb. v bazénu zodpovídá 
provozovatel,který může přenést na jednotlivé vedoucí pracovníky a jiné zaměstnanci dílčí 
povinnosti. Přenesením se však nezbavuje zodpovědnosti.
Provozovatel zajišťuje odborné školení zaměstnanců, které se týká základních hygienických a 
protiepidemických požadavků, záchranu tonoucích a  poskytování první pomoci.
Provozovatel dbá na to, aby se všichni zaměstnanci podrobili lékařské prohlídce.
Provozovatel dbá na to, aby všichni zaměstnanci byli vybaveni pracovními ochrannými 
prostředky dle hygienických předpisů a interní směrnice.
Provozovatel zajišťuje proškolení bezpečnosti práce a požární ochrany.
Provozovatel zajišťuje, aby byl dodržen zákaz kouření ve všech prostorách bazénu dle 
platných právních předpisů vyhl. 137/2004 Sb. § 51.
Provozovatel zajistí na dobře zřetelném místě a dobře čitelný :
a) návštěvní řád
b) pokyny pro poskytnutí první pomoci
c) tabule na kterou se zapisuje teplota vody a vzduchu v prostorách bazénu
Provozovatel průběžně zjišťuje zda jsou řádně zabezpečeny veškeré plochy proti uklouznutí a 
provádí patřičná opatření k zjednání případné nápravy.Na zvláště nebezpečné úseky 
upozorňuje rodiče na informačních schůzkách a v návštěvním řádu nařizuje používání vhodné 
obuvi.

2)V kanceláři provozovatele je umístěna a řádně vedena
a) kniha denních záznamů
b) zdravotní kniha
c) návštěvní řád
d) evidenční kniha, kde se v pravidelných intervalech zapisuje stav (chlór,pH,redox  a 

množství vyměněné vody  - 45 l na jednoho návštěvníka bazénu).Měření  množství ředící 
vody je zajištěno 2x denně a to před zahájením provozu a po ukončení provozu. V knize je 
též záznam o počtu návštěvníků za den.Dále se zde provádí záznamy o čištění 
technologie,čištění bazénu apod.
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Provozovatel zajišťuje takové personální obsazení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 
kurzu, a to dostatečným množstvím instruktorů a cvičitelů plavání, kteří jsou řádně proškoleni 
pro vykonávání svých profesí. 
Plavecký úbor ani plavky se účastníkům kurzů nepůjčují.

3)Úklid
a) Provozovatel vykonává každodenně prohlídku všech prostor, místností a zařízení a 

přesvědčuje se o skutečném plnění úklidu a desinfekce. Za provozu dohlíží na řádný chod 
všech zařízení, sleduje zda účastníci kurzu dodržují návštěvní řád, zabezpečuje urychlené 
odstraňování zjištěných závad. Dbá o to, aby do bazénu byl povolen přístup nejvýše 
předepsanému počtu osob. Z provozu všichni zaměstnanci dohlíží průběžně na zachování 
čistoty ve všech místnostech a prostorách areálu.

b) Úklid veškerých ploch včetně ploch určených pro odpočinek je prováděn denně před 
zahájením provozu i po jeho skončení. Toalety budou průběžně udržovány v čistotě a 
minimálně jednou denně umyty desinfekčním prostředkem. Podlahy šaten,sprch,toalet a 
pisoárového stání budou denně desinfikovány a bude provedena ochrana proti plísním. 
Budou používány tyto prostředky, které budou pravidelně obměňovány :                  
- NDO AL 15/120 CIP
- BAKTERIENENT

      Úklid prostor pro sušení vlasů je prováděn průběžně dle potřeby několikrát denně. Nádoby 
       na odpadky, které budou opatřeny víkem, umístěné v šatnách, záchodech a na chodbách 
       se vynášejí průběžně. 
      K provádění úklidu a provětrání prostor nad rámec denního rozvrhu je stanoven sanitární 
      den – Neděle 8.00 – 12.00 hod.
c) Praní prádla – ručníků – je dle potřeby smluvně zajištěno. Špinavé prádlo je ukládáno od 

čistého v prostorách tomu určených.

III.
Povinnosti a zodpovědnost zaměstnanců

a) všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny nadřízeného, konat práce dle pracovní 
smlouvy a pracovní náplně ve stanovené pracovní době,dodržovat pracovní kázeň.Všichni 
pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s návštěvním řádem.

b) Dohlížet na pořádek a čistotu ve všech prostorách bazénu a nad bezpečností návštěvníků. 
Po skončení směny i během ní nesmí pracovník opustit bez souhlasu vedoucího své 
pracoviště (místo kam je přidělen na práci).

c) Denně před zahájením provozu a po uzavření uklidit všechny prostory, zjistit závady, 
zjištěné závady pak neprodleně nahlásit vedoucímu, který rozhodne o způsobu opravy.

d) Kontrolovat uzávěry sprch a ostatních vývodů vody a elektrické osvětlení.
e) Odebrat účastníkům kurzu předměty, které je zakázáno brát do prostoru bazénu, uschovat 

je a vydat je až při odchodu účastníka.
f) Instruktor – cvičitel plavání : povinnosti těchto zaměstnanců jsou uvedeny v jejich 

pracovní náplni, která je nedílnou součástí pracovní smlouvy.
g) Recepční – obsluha baru : povinnosti těchto zaměstnanců jsou uvedeny v jejich pracovní 

náplni, která je nedílnou součástí pracovní smlouvy.
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IV.
Technologické požadavky 

1) kvalita vody – požadavky
a)  chemická úprava vody se provádí v úpravně vody podle provozního předpisu 
vypracovaného dodavatelem technologie. K úpravě vody je použita technologie elektrolýzy 
soli. Je to řízení elektrolytický proces, jehož třemi komponenty jsou voda,elektřina a sůl. 
V průběhu řízeného procesu elektrolýzy je do vody uvolňován plynný chlór, hydroxidové 
radikály a do jisté míry i ozón. Úprava vody touto technologií začíná přidáním přírodní 
mořské soli do vody, čímž se získá mírně slaná voda, jejíž salinita je v rozmezí 0,4 – 0,5 %, tu 
lze přirovnat ke složení lidských slz (0,8%). Průtokem vody přes elektrolytickou celu 
(napojenou na filtrační okruh) a působením elektrického proudu o bezpečném napětí 7 V DC, 
dochází na anodě k tvorbě plynného chlóru a dalších příznivých sanitačních činidel. Proces 
super – oxidace, ke kterému současně dochází v elektrolytické cele, rovněž likviduje obsah 
chloraminu a trihalometanů,nashromážděných v bazénové vodě.

2) Chemická úprava vody se provádí dle schváleného předpisu pro úpravu vody. Dávkování 
se řídí kvalitou vody a návštěvností bazénu tak, aby se naměřené hodnoty obsahu 
aktivního chloru pohybovaly v rozmezí, které předepisuje vyhláška 135/2004 Sb. Úprava 
vody je plně automatizována. Správný chod úpravny vody je sledován nepřetržitě, 
dávkování se řídí kvalitou vody a návštěvností bazénu tak, aby naměřené hodnoty byly 
v souladu s vyhláškou 135/2004 Sb. a odpovídaly všem hygienickým předpisům.

3) Kontrola vody
a) Před začátkem  provozu ověřuje provozovatel teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala 

doporučeným limitům podle věku dětí a stav naměřených hodnot zapisuje na tabuli 
umístěnou v prostorách bazénu. 

b) Provozovatel bazénu pravidelně kontroluje kvalitu vody v bazénu. Bazénová 
technologie je osazena automatickým měřením hodnot (chlór,pH,redox) a tyto jsou 
sledovány každé dvě hodiny. I přes toto automatické sledování je prováděna kontrola 
kvality vody na měřících přístrojích hodinu před zahájením provozu a pak každé dvě 
hodiny. Dále se jakost vody kontroluje orientačně hodinu před zahájením provozu a 
pak každou čtvrtou hodinu v době provozu – manuální měřící jednotkou a jeho 
výsledky jsou zapisovány do evidenční knihy záznamů – viz. II – provozní podmínky, 
bod 2d.Při těchto měřeních se sleduje i průhlednost vody – zákal a provádí se zápis.

c) U přenosných van a bazénků, které jsou vyprazdňovány, čištěny, vyplachovány a 
napouštěny po každém kojenci se kontroluje teplota a průhlednost vody po každém 
napuštění.Jedenkrát za měsíc se provede mikrobiologický rozbor vody jako doklad 
účinnosti čištění vany. Tento rozbor se bude provádět pouze v případě, že bude o tuto 
službu v prostorách bazénu zájem. Tuto službu nabízíme i v podmínkách domácích – 
nemusí tedy být prováděna v našich prostorách. 

d) Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel bazénu a na 
požádání je předkládá provozovateli kurzu plavání kojenců a batolat a místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.V případě této provozovny si zajišťuje 
veškeré rozbory provozovatel kurzů sám – dle smlouvy o nájmu.
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e) Vzorky vody pro kontrolu se odebírají v průběhu provozu, nejdříve 1 hodinu po jeho 
zahájení. O všech naměřených hodnotách (pH, aktivní chlór, množství vody 
spotřebované, vody ředící, spotřeba chemikálií) vedou pracovníci knihu denních 
záznamů. Zaznamenávají se též údaje o výměně vody, čistění bazénu a filtrů.

f) Bazén je vyprázdněn nejméně 2 x ročně, dokonale mechanicky vyčištěn, opláchnut a 
vydesinfikován. Za tímto účelem je stanovena 2x ročně odstávka a uzavření provozu 
bazénu (plánována na konec roku a prázdninové termíny).O odstávce bude vždy 
informována KHS Ústeckého kraje – územní pracoviště Most.V případě problémů 
s jakostí vody – (kontrola 1x za 14 dnů) ,nebo  po dohodě s KHS Ústeckého kraje je 
možné provádět toto vyprázdnění i mimo stanovenou odstávku a to výjimečným 
uzavřením provozu.V praxi bude vždy telefonicky v nejbližší možné době 
odkontrolován stav vody s výsledky po odběrech zdravotního ústavu a v případě 
oznámení problému s výší hodnot bude okamžitě sjednána náprava – např. formou 
vypuštění a vyčištění tělesa bazénu.

g) Stěny a dno bazénu jsou čištěny denně za pomocí speciálního vysavače dna a stěn 
bazénu, ostatní plochy kolem bazénu se také čistí každý den. 

V.
Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

1) Zásady
a) Bazén pro kojence a batolata má tyto související prostory : krytý vnitřní prostor pro 

kočárky, šatny pro muže, šatny pro ženy,WC pro muže, WC pro ženy,prostory u 
bazénu vybavení přebalovacím stolem, šatny žen i mužů vybavené omyvatelnou 
podložkou, oddělený prostor pro kojení, odpočinek a pro aklimatizaci dětí na venkovní 
prostředí před odchodem, zázemí pro doprovod, suchou a větratelnou místnost (sklad) 
na ukládání vysušených pomůcek a materiálů, recepci,cvičebnu.Všechny místnosti 
jsou řádně vyznačeny v příloze č. 1 tohoto řádu – půdorys prostor.

b) Prostory pro koupání kojenců a batolat jsou odděleny od ostatních prostor. Při kurzech 
není v bazénu a jeho okolí možný souběh dalších činností (pokud se nejedná o 
prostory zcela oddělené od bazénu, jako je např. cvičebna)

c) Provozovatel bazénu pro kojence a batolata je povinen vypracovaný provozní a 
návštěvní řád, který je po schválení orgánem veřejného zdraví během provozu vyvěsit 
na viditelném místě.

d) Všechny prostory, v kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, včetně ploch, které 
přicházejí do kontaktu s dětmi jsou minimálně jednou denně, nejlépe před každou 
lekcí důkladně čištěny a dezinfikovány.K dezinfekci pomůcek a bazénu jsou použity 
jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro 
exponovaná zdravotnická pracoviště (např. kojenecká a novorozenecká oddělení 
nemocnic). Bude docházet ke střídání přípravků s přesným dodržením expoziční doby, 
aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií.

e) Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez 
jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí , aby se do nich nemohla dostat voda (s 
výjimkou otvorů, kterými voda volně protéká) a vhodné pro danou věkovou kategorii. 
Denně po skončení kurzu se důkladně očistí a uloží na vyhrazeném suchém místě. 
Hračky a pomůcky se podle potřeby dezinfikují.

f) Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo 
kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní 
hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Květuše Hellmichová – provozní řád
6/12



g) Každé dítě musí při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou 
kolem nohou.

h) Při znečištění vody dítětem (stolice,zvratky,hlen,krev apod.), stejně jako při jakémkoli 
jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady. 
Vanu nebo bazén je nutné vypustit, důkladně mechanicky očistit a před novým 
napuštěním opět dezinfikovat a vypláchnout čistou vodou.

i) Pro úpravu vody pro kojence a batolata je možné použít pouze dezinfekční prostředky 
podle § 16 odst. 9. U bazénů napojených na recirkulační systém se mohou použít i 
vhodné přípravky na úpravu pH a koagulaci. Použití jiných chemických přípravků 
(zjasňovače,parfémy,algicidy atd.) pro úpravu vody je zakázáno. Dezinfekční 
prostředky (chlór), případně další chemikálie se dávkují pouze do příslušného místa 
(stanoveného v provozním řádu) v recirkulačním systému mimo bazén, nikdy ne 
přímo do bazénu nebo do plovoucích bójí – dávkování a místo pro dávkování se řídí 
přesným návodem k použití těchto chemikálií a dezinfekčních prostředků..

j) Je použit bazén s recirkulačním systémem,  a tak se řídí  požadavky na intenzitu 
recirkulace a množství ředící vody podle požadavků na koupelové bazény (§ 16 odst. 
3 a 6,příloha č. 7).Bazénová voda je přefiltrována nejméně 1x za dvě hodiny.

k) Tam, kde se text této přílohy dále odkazuje na přílohu č. 4, myslí se tím všechny 
ukazatele s výjimkou volného chlóru. Jeho obsah je žádoucí v bazénu pro kojence a 
batolata  udržovat na nižší úrovni při souběžné aplikaci dalších opatření, která zajistí 
splnění mikrobiologických požadavků (zvýšená intenzita recirkulace a obměna vody). 
Hodnota redox potenciálu závisí na výši volného chlóru.

2) Požadavky na bazén a jeho provoz, obměnu a kvalitu vody a prostředí se řídí podle věku 
dítěte. Dále uvedené teploty bazénové vody a vzduchu v hale bazénu je nutno považovat 
za doporučené. Představují teplotu přijatelnou obecně pro danou věkovou kategorii. 
Orientační rozmezí teplot vody a vzduchu : vyšší hodnota na počátku uvedeného 
věkového období, nižší na konci období u starších dětí.
a) věk dítěte 3 – 6 měsíců 
Prostředí : plastové vany nebo jiné nádoby z vhodného materiálu, se snadno 
čistitelným a dezinfikovatelným povrchem, které jsou využívány pouze pro účely koupání 
kojenců. V průběhu kurzů budou umístěny v prostoru odděleném od ostatního provozu 
koupaliště. Nebude probíhat výuka v plastových vanách a zároveň v bazénu. Vždy výuka 
bude probíhat odděleně.
Plnící (napouštěná) voda musí mít kvalitu vody pitné. Teplota vody 30 – 36 st. C.
Provoz : Každý den před prvním napuštěním musí být vany řádně vyčištěné, 
vydezinfikované a opláchnuté.Ve vaně se koupe jen jedno dítě, vedené rodičem zevně 
vany (rodič nevstupuje do vany). Voda se vyměňuje po každém dítěti. Po 3-5 výměnách 
vody je nutné provést povrchovou dezinfekci vany s tím, že po jejím skončení bude vana 
řádně vypláchnuta, aby se odstranila rezidua použitého dezinfekčního agens. V případě 
zájmu o tuto službu v našich prostorách bude prováděn rozbor vody 1x měsíčně – viz bod 
3c – kontrola vody. 

Teplota vody : 30 - 36 st. C.
Teplota vzduchu : 28  – 30 st. C.

b) věk dítěte 6 – 12 měsíců
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 Prostředí : Pro koupání kojenců ve věku 4 – 12 měsíců 
Je použit stabilně zabudovaný bazének, určený pouze dětem, za podmínek níže 
uvedených. Hloubka bazénu maximálně 130 cm.

 Jedná se o stabilně zabudovaný bazének  s recirkulací využívaný pouze dětmi za podmínky, 
že před zahájením provozu bude bazén, okolí bazénu a používané prostory řádně vyčištěny, 
vydezinfikovány a pečlivě opláchnuty čistou vodou, že voda bude po dostatečnou dobu (např. 
přes noc) před zahájením provozu recirkulována tak, aby nejméně jednou za dvě hodiny 
prošla úpravnou.

Teplota vody : 28 – 32 st. C.
Teplota vzduchu : 28  – 30 st. C.

3) Věk dítěte nad 12 měsíců (do 3 let)
Je použit pevně zabudovaný bazének se zajištěnou recirkulací vody.
Prostředí : Bazén je dobře přístupný s hloubkou vody max. 130 cm. 
Voda : Kvalita vody odpovídá požadavkům uvedeným ve vyhl. 135/2004 v příloze č. 4.
Teplota vody : 28 – 32 st. C
Teplota vzduchu : 28 – 30 st. C.
Provoz : Přítomnost rodičů s dětmi ve vodě možná. Maximální počet osob je dán 
kapacitou bazénu, přičemž minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího je 
stanovena na 1 m2 – počet koupajících se však řídí plánem výuky – viz odstavec – 
kapacita bazénu.

VI.
Povinnosti účastníků kurzu

Povinnosti jsou obsaženy v „návštěvním řádu“ , který je vyvěšen na viditelném místě u 
vchodu do areálu.

VII. 
Přílohy

Půdorys místností provozovny – příloha č. 1
Návštěvní řád – příloha č. 2

      Vyznačení míst pro odběr vzorků – „A“ a „B“ – příloha č. 3 (možnost využít i odběrného 
      místa ve strojovně bazénu, kde je odváděna takzvaná „měrná voda“  - voda z bazénu – 
      Odběrné místo je umístěno 30cm pod vodní hladinou)
      Popis bazénové technologie – příloha č. 4
 

V Litvínově : 25.2.2008 
Zpracovala : Hellmichová Květuše
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Příloha provozního řádu  č. 2

Návštěvní řád
Kurzů „plavání“ kojenců, batolat a dětí předškolního věku v provozovně Žižkova ul.151 

(objekt Krušnohorské polikliniky s.r.o. Litvínov)

1) Základní ustanovení
a) Provozní podmínky kurzů se řídí provozním řádem

2) Obecné zásady
a) Předmětem kurzu není výuka plavání, ale hra rodičů s dětmi ve vodě,při níž jsou 

respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota 
prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.)

b) „Plavání“ je určeno dětem od 3 do 36 měsíců . Děti budou rozděleny do skupin 
v počtu 5 – 8 dle věku, pokročilosti a vyjádření pediatra o stavu psychomotorického 
vývoje. Denně bude zařazeno maximálně deset lekcí, které na sebe budou navazovat 
(součástí každé lekce je krátké cvičení a maximální půlhodinový pobyt ve vodě).

c) „Plavání“ je určeno také pro věkovou skupinu od 3 do 6 let – předškolní věk. Děti 
budou rozděleny do skupin v počtu 5 – 8 dle věku, pokročilosti. Denně bude zařazeno 
maximálně osm lekcí, které na sebe budou navazovat (součástí každé lekce je krátké 
cvičení a půlhodinový až třičtvrtěhodinový pobyt ve vodě).

d) Zařazení dítěte do kurzu bude provedeno pouze na základě písemného souhlasu 
ošetřujícího pediatra, nebo čestného prohlášení rodiče. Kurzů se mohou zúčastnit 
pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště 
osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a 
opilé, či pod vlivem návykových látek. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval 
před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti 
lekci, případně celý kurz bez náhrady.

3) Povinnosti účastníků kurzu
a) Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, 

manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních 
opatřeních.

b) Každé dítě musí mít při koupání vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem 
nohou.Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. U malých 
dětí je možné využít systém „plavečkových plen“, které jsou jednorázové a je možné 
je zakoupit na recepci provozovny.

c) Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala 
doporučeným limitům dle věku dětí. Tento stav napíše na tabuli umístěnou 
v prostorách bazénu pro informaci rodičů a dětí.

d) Během lekce je s dítětem ve vodě přítomna pouze 1 osoba.
e) Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem 

přesáhnout 30 minut.U dětí předškolního věku nesmí přesáhnout 45 minut.
f) Prostory jsou děleny takto (postupně od vchodu): prostor pro odkládání kočárků – 

oddělen dveřmi, vstupní místnost, bar, herna – aklimatizační místnost, šatny , toaleta, 
sprchy,sklad,herna – cvičebna, místnost s bazénkem, toaleta,sprchy.
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g) V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce 
před vstupem do bazénku a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje 
mýdlem, má k dispozici vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe 
i své dítě. Před zahájením lekce se dítě preventivně posadí na nočník ,případně se 
využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše, větším dětem se doporučí odejít na 
toaletu. Ženám se nařizuje po dobu plavání a cvičení ve vodě používat hygienické 
tampóny.

h) Po provedení očisty přecházejí účastníci kurzu do místnosti s bazénkem, kde rodiče 
své děti (jedná se zejména o batolata a kojence) osprchují, a vyčkají na příchod 
instruktorky. Následuje vstup do bazénku a vlastní výuková lekce.

i) Po ukončení pobytu ve vodě rodiče děti osprchují,osuší, zabezpečí proti nachladnutí, 
zejména v oblasti lebeční a bederní. Děti jsou pokládány na podložky umístěné na 
stolech, případně na zemi. Před odchodem domů je nutná aklimatizace po dobu 
přibližně půl hodiny, kterou je možno strávit v odpočinkové místnosti.

4) Hygienické zásady
a) Každý den před zahájením provozu je okolí bazénku, sprcha, šatna a toaleta 

dezinfikováno a pečlivě omyto čistou vodou. Voda v bazénku před zahájením lekcí 
prochází několikrát v celém objemu filtračním zařízením

b) Ostatní prostory, ve kterých se budou rodiče pohybovat, jsou denně důkladně čištěny a 
dezinfikovány.

c) K dezinfekci pomůcek a bazénku jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým 
složením a koncentraci vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká 
a kojenecká oddělení nemocnic) a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
případně Hlavním hygienikem ČR.

d) Z důvodů zabránění vzniku rezistence bakterií se přípravky střídají a přesně se 
dodržuje expoziční doba.

e) Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá jednou 
měsíčně.

f) Při celkovém znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění znečištění. O 
dokončení lekce rozhodne instruktor. Doba přerušení vzhledem k výkonu filtračního 
zařízení nepřesáhne 60 minut, během kterých proteče celý objem vody filtračním 
zařízením. Při zjištění jiné závady je provoz přerušen na nezbytně nutnou dobu až do 
odstranění vzniklé závady.

g) Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejich kvalita vyhovuje 
vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve 
věku do 3 let.

h) Hračky a pomůcky používané v bazénku musí být dobře omyvatelné , nepoškozené, 
bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny 
se denně po skončení kurzu důkladně očistí a vydezinfikují a důkladně opláchnou pod 
tekoucí vodou. Dezinfekce a oplachování je prováděno v místnosti s bazénkem a 
sprše. Veškeré pomůcky, podložky,hračky,nočníky a všechny další věci potřebné 
k provozu jsou ukládány v místnosti s bazénkem na roštech. Větrání v místnosti je 
zajištěno klimatizační jednotkou. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány 
v uzamykatelné místnosti.

i) Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce a 
přizpůsobena věku dětí ve skupince. U dětí od 3 do 6 měsíců se teplota vody bude 
pohybovat mezi 30 – 35 st. C, u dětí starších mezi 28 – 32 st. C (vyšší hodnoty platí 
vždy pro začátek uvedeného věkového období). Teplota vzduchu je 28 – 30 st. C u 
všech věkových kategorií.
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5) Závěrečná ustanovení
a) Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikované instruktorky „plavání“ 

kojenců batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzu byla vytvořena na 
základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele těchto kurzů, 
odborných publikací a ve spolupráci s pediatry. Metodika je obsahem samostatného 
dokumentu .

b) Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. 
Seznámení s návštěvním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem při podání 
přihlášky či úhradě kurzovného. Ceník kurzovného není součástí provozního ani 
návštěvního řádu a je samostatným dokumentem.

c) Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy,nařízení příslušné 
hygienické stanice a ustanovení provozního řádu.

V Litvínově dne 25.2.2008                                        

Vypracovala : Květuše Hellmichová
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Příloha provozního řádu  č. 4 

Bazén je betonový, opatřený bazénovým obkladem firmy RAKO – typ obkladu určený pro 
bazény – kolekce POOL.
Bazén je obdelníkového tvaru o rozměru 4,15 x 5,00 x 1,2 m s přetaženými okraji na kterých 
jsou předivné žlaby. 
 Přelivná voda odtéká do sběrné jímky (o velikosti cca 1,5m3 vody) Jímka je vybavena 
elektronickým hlídačem hladiny vody – několik sond (viz.projekt.dokumentace), aby při 
případné poruše nedošlo k nasátí vzduchu z prázdné jímky do filtračního zařízení, nebo 
naopak k přelití jímky, sondy stále hlídají dostatečnou provozní hladinu vody).Pro případ 
selhání elektronického hlídání je v jímce vybudován přepad s odtokem do kanalizace.
Dále ze sběrné jímky prochází voda filtrací a následnou úpravou teplotní a úpravou 
elektrolýzou soli. Závěrem je voda čtyřmi dnovými tryskami přiváděna zpět do bazénu. 
Technologie bazénu je vybavena značkovou filtrační jednotkou s pískovou náplní, která 
zajistí přefiltrování celého objemu vody v bazénu minimálně každé dvě hodiny.Rychlost 
přefiltrování se pohybuje dle použití čerpadla  (viz.projekt.dokumentace v příloze). 
V bazénové technologii jsou osazena dvě čerpadla. Při provozu jsou použita obě (tím je 
zajištěno přefiltrování celého objemu vody pod dvě hodiny) a v době noční a ve dnech mimo 
provoz je použito čerpadlo jedno..
Velká automatika slouží k ručnímu nebo automatickému ovládání běhu čerpadla filtrace a ke 
spínání elektrického topení. Celé zařízení se zapíná hlavním vypínačem (proudovým 
chráničem).
Chod autochloru,kterým je také technologie bazénu osazena je přímo závislý na chodu 
filtračního zařízení, tzn. že toto zařízení může pracovat pouze při chodu filtrace. Také chod 
el.topení je přímo závislý na chodu filtračního zařízení, tzn. že toto zařízení může pracovat 
pouze při chodu filtrace.
Bazénová technologie je osazena měřícím a při spuštění i dávkovacím zařízením na měření a 
případné dávkování pH,redox a chlor. Zatím toto zařízení využíváme pouze k měření. Dle 
provozního řádu kontrolujeme stav měření a provádíme příslušné úpravy hodnot.Měřící 
zařízení také v předepsaných termínech bude procházet kalibrací – vše dle návodu od 
dodavatele. Dále kontrolujeme stav tlaku na filtraci. V případě vzestupu tlaku provádíme 
praní filtru. Nová filtrační jednotka je osazena i dmychadlem pro lepší zajištění praní filtru.
Bazénová technologie je umístěna v suterénních prostorách pod bazénem. V těchto prostorách 
je také umístěna jímka a vodoměr na měření ředící vody.
V těchto prostorách je také před vstupem do bazénu osazen vzorkovací výtokový ventil.
Napouštění bazénu je prováděno přes jímku.
Přesně je vše popsáno v technické projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto 
provozního řádu.

V Litvínově dne 25.2.2008

Zapsala : Hellmichová Květuše
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