
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 

MĚSTSKÉHO LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 
 

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků 

koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.  

 

Vstup na koupaliště 

• Provozní doba a ceník vstupného jsou zveřejněny u vchodu na koupaliště.  

• Provoz koupaliště je podmíněn teplotou vody, vzduchu a povětrnostními vlivy. V případě 

zákazu vstupu do vody pro náhlé nepříznivé počasí (bouřka apod.), uposlechnou návštěvníci 

pokynů zaměstnanců až do zrušení zákazu.  

• Vstup do plaveckého areálu je povolen pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou, kterou si 

návštěvník zakoupí v pokladně koupaliště. Prodej vstupenek začíná okamžikem otevření 

koupaliště a končí 30 min. před uzavřením areálu.  

• Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního 

řádu, jakož i pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. 

• Zaplacené vstupné se nevrací. 

• Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby. 

Dospělá osoba je po celou dobu pobytu na koupališti za dítě zodpovědná.  

 

Pokyny pro návštěvníky 

• Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu. 

Zachovávat čistotu všech míst plaveckého areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní 

i ostatních. 

• Do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka. 

• Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. Koupání v oděvu nebo 

spodním prádle je přísně zakázáno, návštěvník bude vykázán z areálu bez náhrady 

vstupného.  

• Neplavci nebo méně zdatní plavci jsou v zájmu vlastní bezpečnosti povinni se koupat jen 

v prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíků. 

• Třicet minut před koncem provozní doby je vstup do areálu pro nové návštěvníky uzavřen. 

15 min. před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit vodní plochy a převléci se, aby 

jejich pobyt v areálu skončil nejpozději v hodinu uvedenou jako konec provozní doby. 

Prodlévat v areálu mimo určenou provozní dobu není dovoleno.  

• Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v úschovně osobních věcí, jinak za 

jejich ztrátu provozovatel bazénu nenese odpovědnost. 

• Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo 

v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů. 

• Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, nahlásit a uhradit škody nebo ztráty, které byly 

jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob. 

• Připomínky týkající se provozu nebo zaměstnanců plaveckého areálu mohou návštěvníci 

uplatňovat v pokladně nebo u vedoucího areálu. 

• Při použití tobogánu a skluzavek se návštěvník musí řídit provozním řádem umístěným  

u jednotlivých atrakcí. 

• Rodiče malých dětí musí dbát na to, aby malé děti měly při koupání oblečené plavky 

s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo speciální plenky.  



• Úraz, poranění, nevolnost apod. neprodleně nahlásit plavčíkovi. Místnost první pomoci je 

umístěna v budově areálu a je zřetelně označena. Za úrazy a poranění, které si návštěvník 

přivodil sám nebere správa areálu odpovědnost.  

 

Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu 

• Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými 

nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem. 

• Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům 

domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. 

• Osobám opilým nebo pod vlivem drog. 

• Zákaz vodění zvířat. 

 

Zakázané činnosti v areálu 

• Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek. 

• Rušit klid ostatních návštěvníků. 

• Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako  

i z jiných možných míst (vodní atrakce). 

• Volat o pomoc bez příčiny. 

• Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků, čištěním 

nebo praním prádla, máčením ručníků a dek v bazénech apod. 

• Znečišťovat kabinky a sociální zařízení a zdržovat se v nich mimo nezbytně nutnou dobu. 

• V ochozech bazénu chodit v oblečení, v botách, konzumovat potraviny a nápoje. 

• Zákaz kouření v celém areálu s výjimkou vyhrazených prostor.  

• Brát do areálu jízdní kola. K tomuto účelu je vyhrazen prostor pro uložení jízdních kol před 

vstupem do areálu.  

• Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

• Vnášet na koupaliště nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací 

rukávy a plavecké brýle). 

• Házet tvrdými míči, hrát kopanou, házenou apod. na jiných místech, než k tomu určených. 

Házet tenisovými míčky v bazénech.  

• Neoprávněně používat záchranné předměty první pomoci.  
 

 

Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který i přes napomenutí 

nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.  

  

 

 

SPRÁVCE OBJEKTU 

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 

Svojsíkova 833 

737 01 Český Těšín        

tel.: 605 236 669  

            

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 28. 5. 2016                      

Ing. Edvard Huczala 

                                                                                                        ředitel SÚZ 


