Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra
Nivnická riviéra, Na Výsluní 400, 687 51 Nivnice
parcelní číslo: 2812/6, 2812/7 a 2812/4 v k.ú. Nivnice
provozovatel Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice, IČ 00291170
Zástupce provozovatele: Josef Zámečník, místostarosta, tel. 606 766 167
Správce koupaliště: František Kolacia, tel. 722 145 322 ;
Provozní řád koupaliště Nivnická riviéra ( dále jen NR) slouží k zajištění bezpečného a hygienicky
nezávadného provozu venkovního rekreačního bazénu a musí být všemi návštěvníky dodržován.
Vstup do prostor koupaliště
1. Na informační tabuli u vchodu jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně dalších
důležitých pokynů pro návštěvníky.
2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou označenou datem zakoupení. Platnost
jednodenních vstupenek končí téhož dne koncem provozní doby. Permanentky platí dle označení.
Prodej vstupenek začíná otevřením pokladny a končí 45 minut před uzavřením areálu. Za ztracené
nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
3. Vstupem do areálu koupaliště NR se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a
všem pokynům zaměstnanců koupaliště.
4. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště NR povolen pouze v doprovodu osoby starší
18 let.
5. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Ceniny, doklady ani
finanční obnosy nebudou brány do úschovy.
6. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny v regionálním tisku, rozhlase i na
informační tabuli u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese www.nivnice.cz

Vyloučení z prostor koupaliště NR
1. Do areálu koupaliště NR nemají přístup a z používání jeho zařízení jsou vyloučeny osoby, které
jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, osoby ze zjevnými nakažlivými
nebo odpor budícími chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, dále pod vlivem alkoholu nebo
toxických látek.
2. Z areálu koupaliště NR může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes
napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků
NR. V krajním případě, dle povahy přestupku, může správce koupaliště NR požádat o zakročení
příslušníky policie.

Pokyny pro návštěvníky
1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, popř. pokynů
zaměstnanců koupaliště NR.
2. Návštěvníci, včetně malých dětí, jsou povinni používat sociální zařízení.
3. Před každým vstupem do bazénu projdou návštěvníci brodítky a osprchují se.
4. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, je třeba dbát zvýšené
opatrnosti z důvodů nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.
5. Do vody bazénů nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, u
kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem a osoby zahmyzené.
6. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze
v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
7. Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách. Do bazénů je zakázán vstup ve svrchním oblečení
a spodním prádle.
Plavky, plavecké pomůcky, vysoušeče vlasů, ani potřeby osobní hygieny se nepůjčují.
8. Drobná poranění, nevolnosti způsobené pobytem na slunci ošetří a první pomoc v případě tonutí
poskytnou školení plavčíci. Při zdravotních problémech jiného charakteru přivolají lékařskou
pomoc.Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením
tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu především v prostorách zatravněných ploch, odpadky
odhazovat do odpadkových košů, na nedopalky cigaret používat přenosné popelníky.
10.Při případném znečištění plochy určené k opalování či ochozů bazénů jsou povinni buď škodu
sami napravit nebo upozornit správce koupaliště .
Při svévolném poškození kteréhokoliv zařízení koupaliště NR zaplatí způsobenou škodu dle určení
provozovatele.
11. Dětem do 1 roku není podle vyhlášky č.135/2004 Sb., § 11 užívání bazénů povoleno. Dětský
bazén je určen pouze pro děti od 1 do 6 let. Osoby dospělé a děti starší 6 let musí respektovat zákaz
koupání v tomto bazénu.
Doprovod dětí zodpovídá za jejich bezpečnost po dobu jejich pobytu ve vodě, nenechává je bez
osobního dohledu.
12. Patnáct minut před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli
převléci a včas ukončit pobyt v areálu koupaliště NR.
Vstupní objekt se zavírá přesně v hodinu určenou jako konec provozní doby.
V prostoru koupaliště NR je zakázáno:
1. Zdržovat se ve vyhrazených prostorách bez zaplacení vstupného.
2. Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech a dětí mladších 3 let ve velkém rekreačním bazénu.
3. Koupání osob starších 6 let v dětském bazénu.

4. Vstupovat do bazénu bez předchozího osprchování a projití brodítkem.
5.Koupání ve svrchním oblečení a spodním prádle v bazénu. Koupání dětí do 6 let v dětském
bazénu bez plaveček nebo v papírových plenách.
6. Do ohraničené zóny kolem bazénů ( tkzv. „mokrá zóna“) umisťovat kočárky či jejich části, deky
na opalování nebo nafukovací matrace a pobývat zde ve svrchním oblečení a v obuvi.
7. Volat o pomoc bez vážné příčiny a srážet jiné osoby do bazénů.
8. Skákat do bazénu z bočních stran.
9. Chovat se hlučně.
10. Konzumace potravin a kouření na ochozech bazénů.
11. Manipulovat s provozně technickým zařízením koupaliště NR.
12. Vodit do prostor koupaliště NR psy a jiná zvířata.
13. Vstupovat do prostor koupaliště NR s jízdními koly a jinými jednostopými vozidly.
14. Používat kolečkové brusle v areálu koupaliště.
15. Přelézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní objekt.
16. Vyžadovat od zaměstnanců koupaliště NR služby odporující tomuto řádu.
17. Používat skleněných nádob a výrobků ze skla v areálu koupaliště mimo místo vyhrazené pro
bufet.
Popis areálu
V areálu „Nivnická riviéra“ ( dále jen NR ) se nachází koupaliště, bufet, hřiště pro beachvolejbal,
tenisové kurty a ubytovací zařízení.Celý areál je oplocen. V celém areálu jsou rozvody pitné vody z
vodovodního řádu a je zde veřejná kanalizace do které jsou svedeny všechny odpady mimo vody
vypouštěné z bazénu. Areál je osvětlen.
Zavedeno třídění odpadů – papír, plasty, sklo a ostatní odpad. Areál je vybaven popelnicemi na
ostatní odpad ( 3 ks o objemu 240 l), na papír – modrý plastový pytel, na plast žlutý plastový pytel,
na sklo nádoby, která se bude dle potřeby vyvážet na sběrný dvůr pracovníky obce.
Odpady vyváží firma Rumpold, a. s. Uh. Brod, svozy budou probíhat dle harmonogramu svozu v
obci, případně dle potřeby na zavolání.
Koupaliště je přizpůsobeno pro cca 250 návštěvníků za den. Doba provozu koupaliště je červen –
září.
V oploceném areálu se nachází jeden bazén o velikosti 33 x 15 m. Dno je svahovité od výšky vody
90 cm až do 160 cm. Dále je zde jedno dětské brouzdaliště lichoběžníkového tvaru o rozměrech
10,17 x 3,84 a 5,60 m s výškou vody 30 cm. K napuštění bazénu se používá vody z veřejného

vodovodního řádu, voda z bazénu se vypouští do potoka. Kolem jsou travnaté plochy. V blízkosti
ochozu bazénu jsou sprchy ( 4 ks ) s brodítkem. Voda ke sprchování je zajištěna z veřejného
vodovodního řadu.
Dále se zde nachází zděná budova, ve které jsou umístěny WC pro ženy (2 ks + 1 sprcha), pro
muže ( 2 ks + 2 pisoáry + 1 sprcha) a WC pro invalidy. Pro personál koupaliště je vyčleněno jedno
WC a šatna.
Součástí této budovy je úklidová místnost, kancelář správce koupaliště a také bufet, který je
samostatně oddělen. Dále se zde nachází 2 boxy určené jako převlékárny. V patře budovy se pak
nachází 2 apartmány s příslušenstvím.
Strojovna pro bazén je vybavena zařízením pro čištění a recirkulaci vody. Voda se upravuje
v čistícím zařízení kde je pískový filtr, dávkování chlornanu sodného a kyseliny sírové se provádí
v dávkovacím zařízení napojeném na recirkulaci vody.

Sledování nezávadnosti vody v bazénu a úklid areálu bude zabezpečen následovně:








před zahájením provozu bude proveden úklid areálu, posečení trávy a proveden rozbor vody
pro zajištění první pomoci a pořádku v bazénu bude v době koupání přítomen proškolený
plavčík
obsah volného chlóru bude kontrolován hodinu před zahájením provozu a poté každou čtvrtou
hodinu
denně ( v době koupání) bude prováděn odběr vzorků vody z bazénu, a to 3x za den za účelem
zjištění obsahu chlóru v bazénu, dále redox-potenciálu a měřena teplota vody v bazénu.
Průhlednost kontrolována průběžně, nejméně však 3x denně, jednou denně PH vody. Tyto
kontroly bude provádět plavčík či jiná proškolená osoba koupaliště.
jednou za 14 dnů bude proveden rozbor na zákal a obsah dusičnanů akreditovanou laboratoří
LABTECH, s.r.o., Polní 23/340, Brno.
dále 1 x měsíčně provede akreditovaná laboratoř celkový organický uhlík, volný a vázaný
chlór, zákal, pH, dusičnany a mikrobiologické ukazatele

K zjišťování kvality vody budou zakoupeny přístroje na měření Redox-potenciálu, chlóru, PH metr.
Rozbor vody bude provádět akreditovaná laboratoř na základě písemné objednávky firma
LABTECH s.r.o., Polní 23/340, 639 00 Brno.
Místa odběru bazénové vody z bazénu:
1 vzorek na přítoku do bazénu
Roh I – pravý přední roh od sprch
Roh II – levý přední roh od sprch
Roh III – levý zadní roh od sprch
Roh IV – pravý zadní roh od sprch
Strojovna koupaliště – přítok do bazénu
Dále bude zajištěno v době koupání dle §32 odst. 1 vyhl. č. 238/2011 Sb. :
 denní úklid ploch, odpadkových košů
 denní úklid WC, šaten za použití dezinfekčních prostředků
 denní vypouštění vody z brouzdaliště a jeho dezinfekce; dezinfekce ochozu
 vedení zdravotní knihy – jméno, bydliště zraněného, druh úrazu, způsob ošetření a kým
 vedení provozního deníku – záznamy o výsledcích pravidelných kontrol, měření jakosti vody



dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.
obsluha koupaliště a bufetu bude mít průkazy pracovníka pracujícího v potravinářství, čisté a
vhodné oblečení, samostatné umývadlo na mytí rukou a samostatné WC, šatnu

Dezinfekční prostředky
Pro potřeby dezinfekce budou použity tyto dezinfekční prostředky:
 Savo,
 Domestos,
 Larrin na vodní kámen,
 Fixinela,
 saponátový prostředek.
Dezinfekční prostředky se budou střídat podle zastoupení aktivní účinné látky a při jejich aplikaci
se musí dodržovat expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií. Za dezinfekci
odpovídá uklizečka.

Závěrečná ustanovení
Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení koupaliště NR tak, aby nedocházelo
k poškozování majetku.
V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců koupaliště NR bude návštěvník vykázán bez nároku
na vrácení vstupného.
Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance koupaliště NR a nabývá
platnosti dnem schválení.
Za dodržování Provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
Případné reklamace ze strany návštěvníků budou vyřizovány při osobním jednání se zástupcem
provozovatele nebo se správcem.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.
Vypracoval: Josef Zámečník
Datum zpracování: 24. 11. 2011

