
 
 

PROVOZNÍ 
ŘÁD 

 

 

koupaliště „Palouky“, Družstevní 212 

594 01  Velké Meziříčí 
 

 

platnost od 1.6.2021 

 

schválil: Ing Michal Hořínek, ředitel p.o. 

 

vypracoval: Karel Vidlák, Ing. Michal Hořínek 

 

Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí sportovního zařízení, koupaliště nebo jeho zástupce. 

 



Dle zákona O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky O stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny. 

 

čl. I. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ: 

NÁZEV:     Koupaliště Palouky 

SÍDLO:     Velké Meziříčí, Družstevní 212 

IČ:                  09241019 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT:  Ing. Michal Hořínek, ředitel 

ODPOVĚDNÁ OSOBA:   Karel Vidlák, bytem Demlova 4, Velké Meziříčí – 
vedoucí 

UMÍSTĚNÍ : Velké Meziříčí – západní část města směr Uhřínov, ulice Družstevní 

čl. II. 

1) Základní náležitosti provozního řádu 
 
A) identifikační údaje provozovatele zařízení: 
název:    Sportoviště VM, příspěvková organizace 
sídlo:    Velké Meziříčí, Vrchovecká 1091/37 
IČ:    09241019 
osoby oprávněné jednat: Ing. Michal Hořínek, ředitel  
 
 
B) identifikační údaje vlastníka zařízení: 
 
sídlo:    Velké Meziříčí, Radnická 1/29 
statutární zástupce:  Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta 
 
C) Krajská hygienická stanice dávající souhlas s provozem zařízení a schvalující provozní řád 
 
název:    Krajská hygienická stanice 
sídlo:    Žďár nad Sázavou, Tyršova 623/3, tel. 566 650 811 
 
D) charakter, účel a stručný popis zařízení, popis technologie úpravy vody: 
 
Popis zařízení 
- Areál koupaliště „Palouky“ ve Velkém Meziříčí se nachází na ulici Družstevní. Slouží k rekreaci 
občanů města a okolí. 
- V areálu koupaliště se nachází plavecký bazén 45 x 15 x 1,5 m (680 m2) intenzita recirkulace 3,5 
hod. (Q = 250 m3/h), filtrační rychlost 35 m3/h/m2, dětský bazén 13 x 15 x 0,7 m (195 m2), intenzita 
recirkulace 2,5 hod. (Q = 42 m3/h), filtrační rychlost 35 m3/h/m2, brouzdaliště 6 x 5 x 0,4 m (8m3) 
intenzita recirkulace 1,0 hod. (Q 8 m3/h), filtrační rychlost 35 m3/h/m2 a otevřený tobogán 
s dojezdovou vanou. 
- Součástí areálu koupaliště je provozní budova, ve které se nachází: 

• sociální zařízení pro obsluhu koupaliště,  
• sociální zařízení pro návštěvníky, 



• bufet, 
• sklad pro úklid, 
• filtrační místnost se skladem chemikálií. 

 
- Dále se v areálu koupaliště nachází další doprovodné zařízení: 
stánek rychlého občerstvení, 

• pískoviště, 
• houpačky a prolézačky, 
• skluzavky u malého bazénu, 
• strojovna, 
• otevřený tobogán s dojezdovým bazénem. 

 
- Vlastní prostor bazénů je ohraničen plotem. Vnitřní prostor je vydlážděn betonovými dlaždicemi. Do 
vnitřního prostoru je vstup 6 vchody. Každý vchod je opatřen vstupním brodítkem se sprchou a dále 
sprchovým koutem. 
 
Technologie úpravy vody + zajištění vody ke sprchování: 
 
víz příloha č. 1 – úprava vody. Voda ke sprchování je z vodovodního řádu. 
 
Provoz chemického hospodářství: 
 
viz příloha č. 2 
 
Dezinfekční přípravky jsou skladovány ve skladě pro úklid. 
 
E) vedení provozu koupaliště: 
 
Zásady osobní hygieny zaměstnanců : 
 

- Zaměstnanci koupaliště mají k dispozici šatnu se sociálním zařízením, která slouží 
k převlečení a osobní hygieně. 

 
Zásady osobní hygieny návštěvníků: 
- Požadavky na osobní hygienu návštěvníků jsou uvedeny v návštěvním řádu, který je přílohou č. 3 
provozního řádu koupaliště. 
- Pokyny pro návštěvníky jsou vyvěšeny v areálu koupaliště na viditelném místě, včetně lázeňského 
řádu 
 
Úklid, očista a dezinfekce zařízení: 
- údržba a úklid areálu koupaliště musí zajistit čistotu a hygienickou nezávadnost všech prostor po 
celou dobu provozu. Předmětem provozního řádu není chod občerstvení v areálu koupaliště. 
- zatravněné plochy – denně se provádí úklid slunečních ploch a odstraňování odpadků z košů a 
popelnic do velkoobjemového kontejneru. Sečení ploch se provádí průběžně dle potřeby 1x za 14 dní. 
Zavlažování se provádí dle potřeby a klimatických podmínek přenosnými čerpadly v době mimo 
provoz. Přihnojování se provádí v době odstávky koupaliště. 
- Bazény – denně se provádí čištění dna bazénů, a dle potřeby se provede čištění přelivných žlábků. 
Generální úklid dna a stěn bazénů včetně dezinfekce se provádí 1x ročně před napuštěním.  
- Úklid sociálních prostor pro návštěvníky a obsluhu se provádí denně po celou dobu provozu. 
Generální úklid se provádí na začátku sezóny před otevřením koupaliště. 
- Denní úklid – důkladné vytření podlah v prostorách šaten, převlékáren, sprch, záchodů a chodeb, 
včetně desinfekce se provádí po ukončení denního provozu. Obsluha při použití desinfekčních 
prostředků musí respektovat návod výrobce, používat ochranné pomůcky a zamezit návštěvníkům 
přímý kontakt s těmito prostředky. Po působení prostředku následuje oplach vodou. Šatní skříňky se 



denně myjí a 1x týdně desinfikují. Na úklid převlékáren, sprch, šaten a záchodů je možné používat 
saponátové přípravky, popřípadě tekuté nebo mazlavé mýdlo. Úklidové nádoby, textilie, smetáky, 
desinfekční prostředky atd. pro úklid jsou uloženy ve skladě pro úklid. Doporučené prostředky pro 
povrchovou desinfekci jsou uvedeny v příloze č. 6 Provozního řádu koupaliště. 
 
Měření jakosti vody: Dle vyhlášky O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
 
Měření jakosti vody se provádí pomocí přístrojů: 
 

• fotometr PC CHECKIT, 
• test KITS – jenoparametrové testy, 
• MINIKIT, 
• CHECKIT MIKRO – REDOX ORP, 
• bazénový teploměr, 
• rozšířený a bakter. rozbor provádí firma ENVIRO s.r.o., 

 
Požadavky na kvalitu a kontrolu jakosti vody jsou uvedeny v příloze č. 2 
 
Výsledky měření se zapisují do provozního deníku. Výsledky od firmy ENVIRO jsou uloženy 
v kanceláři vedení Sportoviště VM, p.o., Náměstí 79/3, Velké Meziříčí 
 
Provozní deník 
Provozní deník je uložen v místnosti obsluhy koupaliště. Pravidelné záznamy v požadovaném rozsahu 
do něj provádějí strojníci, nebo vedoucí koupaliště. 
 
F) povinnosti obsluhy koupaliště: 
 
Obsluha koupaliště je odpovědná provozovateli zařízení, že svoji činnost vykonává v souladu s tímto 
provozním řádem a pokyny, vydanými provozovatelem, které jsou přílohou provozního řádu. 
 
G) povinnosti obsluhy koupaliště: 
 
Nepovolaným osobám je vstup do areálu zakázán. Areál koupaliště je oplocen, po skončení provozní 
doby je uzamčena hlavní brána areálu a provozní budova. Objekt je střežen kamerovým systémem. 
 
H) všeobecné bezpečnostní a požární požadavky: 
 
Požární řád koupaliště je přílohou č. 4 provozního řádu. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 
      tísňové    telefon 
- Záchranná služba    155    567 571 245 
- Dům zdraví s.r.o.    -    566 522 442 
- Policie     158    974 282 721 
- Hasiči      150    950 293 110 
- Sportoviště VM, p.o.    -    724 006 983 
- Hygienická stanice Žďár nad Sáz.  -    566 650 811 
- Městská policie    -    566 781 156 
- Vidlák Karel – vedoucí   -    724 048 215 
 
Před zahájením sezóny budou všichni pracovníci koupaliště proškoleni a detailně seznámeni 
s provozním řádem a se všemi souvisejícími předpisy. Vše bude řádně zdokumentováno. 



Riziková místa 
 
- Otevřený tobogán s dojezdovým bazénem 
 
- Skluzavka u malého bazénu 
 
- Vyvýšené místo plaveckého bazénu pro skoky do vody. Na ostatních místech je zákaz skákání do 
vody. Kolem podélných stran jsou nataženy provazy s červenými praporky pro výstrahu. 
Všechny tato místa jsou pod dozorem plavčíka. V případě zvýšené návštěvnosti mohou plavčíci 
dočasnému skákání do vody zamezit pomocí přenosných zátaras. 
 
I) první pomoc 
 
- V provozní budově v areálu koupaliště je místnost ošetřovny se základními zdravotními pomůckami 
k ošetření a defibrilátorem. Ve vnitřním prostoru bazénu je stanoviště plavčíků, které je vybaveno 
lékárničkou se základním zdravotním vybavením pro poskytnutí první pomoci. 
 
- První pomoc zajišťuje plavčík, v případě potřeby ihned volá lékaře. 
 
- Plavčíci jsou každoročně proškoleni pro poskytnutí první pomoci. 
 
J) dokladová část 
 
Příloha č. 1 – úprava vody bazénové technologie 
Příloha č. 2 – provoz chemického hospodářství 
                   – hodnoty jakosti vody, četnost kontroly, ověřování kvality vody 
Příloha č. 3 – návštěvní řád koupaliště 
Příloha č. 4 – požární řád 
Příloha č. 5 – výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list 
Příloha č. 6 – doporučené prostředky pro povrchovou dezinfekci 
Příloha č. 7 – provozní řád tobogánu 
Přílohy č. 8 – nákres koupaliště 
Příloha č. 9 – Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci 
s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky 
 
 
 
ve Velkém Meziříčí dne 1.6.2021 
 
 
Za provozovatele:     …………………………………………… 
 
       Sportoviště VM, příspěvková organizace 
        Vrchovecká 1091/37 
        594 01  Velké Meziříčí 
        Ing. Michal Hořínek 
        Ředitel 
 
 
 
                            
       ……………………………………………….   
 
          Karel Vidlák 
        vedoucí koupaliště 


