Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ BRNÁ
K zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu pro návštěvníky koupaliště Brná
schválil provozovatel tento návštěvní řád. Povinností každého návštěvníka koupaliště Brná je
dodržovat tento návštěvní řád.
ČLÁNEK I. - Vstup do prostor areálu
Denní provoz koupaliště je uveden u vstupu na informační tabuli. Vstup do areálu koupaliště
je povolen pouze s platnou vstupenkou (pro konkrétní den) vydanou pokladnou koupaliště,
nebo permanentní vstupenkou (označenou jménem a rokem) zakoupenou na pokladně
koupaliště, nebo v pokladně Městských lázní. Vstupenka je neplatná po opuštění areálu
koupaliště. Prodej vstupenek začíná otevřením a končí 30 minut před uzavřením koupaliště.
Za ztracené, nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Součástí areálu koupaliště je
restaurace a stánky s občerstvením, které slouží návštěvníkům koupaliště. Majitelé a
provozovatelé občerstvení a restaurace nesmí vpouštět do areálu koupaliště žádné osoby.
Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník dobrovolně
podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům pracovníků koupaliště. Dětem
mladším 10-ti let je návštěva povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let. Vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č.238/2011 je vydán zákaz koupání dětem mladším 1 roku ve
všech bazénech. Maximální počet návštěvníků je 5 507 osob. Při plném obsazení kapacity
koupaliště bude prodej vstupenek přerušen do doby, než se koupaliště uvolní. Areál
koupaliště může být v určitých hodinách vyhrazen společenským organizacím. Po tuto dobu
je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno.
ČLÁNEK II. - Provozní pokyny pro návštěvníky
Svlékat a oblékat se je dovoleno pouze v prostoru šaten. Šatstvo a ostatní osobní věci se musí
odkládat pouze do šatny, kterou musí návštěvník zaplatit. Každý návštěvník si zodpovídá za
vydané číslo od šatny. Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského
zákoníku jen tehdy, jestliže byly odloženy na místě určeném provozovatelem, tj. do šatny.
Peníze, cennosti a šperky je nutno předat do placené úschovny u pokladny. Předměty
nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi nebo v pokladně. Návštěvník
musí mít slušný a čistý koupací oděv. V trenýrkách, šortkách či jiném tzv. plážovém
úboru s nohavicemi a ve spodním prádle je zásadně vstup do bazénů zakázán. Před
vstupem do bazénů je každý povinen se osprchovat. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo
plavou nedokonale, se musí koupat jen v místech, kde "stačí". Zejména osoby starší nebo
tělesně postižené se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na mokrých podlahách a
vyvarovat se tak uklouznutí či zranění. Provozovatel bazénů nenese odpovědnost za úrazy a
škody, které způsobili návštěvníci vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.
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Skákat do vody lze jen ze startovních bloků, nebo skoky provádět jen se svolením dozírajícího
plavčíka, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost ostatních koupajících. Taktéž používání
tobogánu lze jen za účasti plavčíka a dodržování provozního řádu tobogánu. Návštěvníci jsou
povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech prostor a zařízení areálu koupaliště. Je
nutné šetřit vodou a nepoškozovat zařízení koupaliště. Návštěvníci jsou povinni uhradit
škody nebo ztráty, které byly způsobeny jejich vinou na zařízení a na majetku ostatních
návštěvníků. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou otevírací dobu. Všichni návštěvníci
odcházejí z koupaliště nejdéle s ukončením otevírací doby. Prodlévat na koupališti mimo tuto
určenou dobu, není dovoleno. Přání a stížnosti, týkající se provozu a chování zaměstnanců se
vyřizují s vedoucím areálu koupaliště, nebo s jeho zástupcem. Připomínky lze zapsat i do
Knihy přání a stížností, uložené na hlavní pokladně koupaliště.
ČLÁNEK III. - Vyloučení z návštěvy areálu koupaliště
Do prostor areálu koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem
očních spojivek, nakažlivým onemocněním, vyrážkou, parazity, dále osobám v karanténě,
členům domácností, v nichž se vyskytlo infekční onemocnění a osobám podnapilým. Dále
může být odepřen vstup osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady a osobám
nadměrně znečištěným. Zákaz vstupu do areálu koupaliště platí i pro osoby pod vlivem
alkoholu nebo drog. Z prostorů areálu koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného
vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu
nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových
případech prostory areálu koupaliště na vyzvání, je povinen pracovník tohoto zařízení rušitele
vyvést, popřípadě požádat o zakročení Policii ČR. Plavčík má právo učinit při koupání
veřejnosti taková omezující opatření, aby vzhledem k počtu návštěvníků byla zajištěna jejich
bezpečnost a klid.
ČLÁNEK IV. - Zákaz činnosti v areálu koupaliště Brná
V celém areálu koupaliště Brná je zejména zakázáno:
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
Volat o pomoc bez vážné příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do
vody a pobíhat po ochozu bazénů. Znečišťovat vodu i ostatní prostory odpadky, pliváním,
praním prádla, a nošením žvýkaček do bazénů, včetně jídla a pití. Taktéž se nesmí
konzumovat jídlo a pití v bezprostřední blízkosti bazénů. V prostorách areálu koupaliště je
zakázáno používání šamponů a dalších prostředků ve skleněných obalech a všech předmětů
ohrožujících bezpečnost návštěvníků (např. holicích strojků). Pohybovat se mimo prostory
vyhrazené pro návštěvníky areálu koupaliště a vstupovat do míst určených pro osoby druhého
pohlaví. Pohybovat se po areálu na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardu atp.
Jízdní kola jsou návštěvníci povinni při vstupu do areálu ukládat do úschovy. Plavecké,
nafukovací pomůcky (rukávky, kruh) lez používat pouze v místech pro neplavce. Používání
veškerých potápěčských potřeb (brýle, ploutve, šnorchly apod.) není z bezpečnostních důvodů
povoleno.
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Do bazénu lze vzít míče pouze nafukovací veškeré tvrdé míče a jiné pomůcky nejsou
povoleny. Vodit do areálu koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny (benzin, líh apod.)
a používat vařičů. Dále je zakázáno koupání v řece Labe po celém úseku koupaliště a
konzumování veškeré vody na koupališti. Pitná voda je v prostorách toalet.
ČLÁNEK V. - Závěrečná ustanovení
První pomoc při úrazu nebo nevolnosti poskytuje plavčík, který v případě potřeby přivolá
lékaře. V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pokladní nebo šatnářku, která
provede záznam a zavolá policii. Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu koupaliště je
trestné. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, majitelé a provozovatelé
občerstvení a restaurace a zaměstnance koupaliště Brná.

Nejdůležitější telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém
Rychlá záchranná služba (s lékařem)
Hasiči
Policie ČR
Městská policie

112
155 - ohrožení života
150
158
156

Provozovatel:
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace …….475 200 934

V Ústí nad Labem, dne 1. 5. 2012

Zpracoval: Vlastimil Mařík, vedoucí BS
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