Provozní řád Koupaliště Michal
1. Úvod
Provozní řád je zpracován dle ustanovení § 6, odst. 3d), písm. Zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
1.1.Název koupaliště : Koupaliště Michal (KM)
1.2.Umístění
: prostor bývalého hnědouhelného lomu Michal, Sokolov.
1.3.Majitel
: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov,
Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov,
IČ 263 48 349
1.4.Provozovatel
: Koupaliště Michal, s.r.o.,
ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ 26348721
1.5.Provozní doba : sezónní provoz v závislosti na meteorologických podmínkách
červen – září, 9.30-19.30 hod.
V případě že denní venkovní teploty nepřesáhnou během 13 hodiny
18C, má provozovatel možnost ukončit v příslušný den provoz na
KM
1.6.Platnost
: od 28.5.2013
1.7. Zpracoval, dne : Pavel Walta 28.5.2013
1.8. Schválil, dne
: Ing. Karel Kotous – jednatel, Koupaliště Michal, s.r.o., 3.6.2013

2. Popis Koupaliště Michal
2.1.Stručný popis vodní plochy
KM se nachází ve volné přírodě na místě bývalého lomu Michal, jehož vlastní území tvoří
severní část břehu, který se svažuje směrem k přírodní vodní nádrži. Písková pláž přechází
v travnatou plochu. Koupaliště je napájeno bez úpravy vodou gravitačně z Lobezského
potoka, vlastní plocha určená ke koupání je ohraničena bójkami.
2.2.Vybavení
V oplocené části areálu je umístěna provozní budova, šatny se sociálním zařízením a
výdejnou sportovního nářadí, 4 objekty WC, 2 objekty občerstvení, srub bezpečnostní služby,
venkovní sprchy, pítka a další zábavné atrakce – viz. přílohy tohoto dokumentu.
Území je napojeno na všechny inženýrské sítě, napojení na místní komunikační síť je
provedeno místní asfaltovou komunikací. Na tuto komunikaci je napojeno vlastní parkoviště
areálu, které se samostatným vjezdem je mimo vlastní oplocení areálu. Ze západní strany je
KM napojeno na místní komunikaci vlastní silnicí s asfaltovým povrchem. Veškeré vybavení
bylo investičně postaveno v letech 2004 až 2006.
2.3.Zásobování vodou
Zásobování jednotlivých objektů pitnou vodou je provedeno vodovodní přípojkou ze stávající
vodovodní sítě. Pitná voda je vedena vnitřním rozvodem do objektů až po bazénovou
technologii atrakcí.
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2.4.Kanalizace
Kanalizace je splašková, napojena na kanalizační přípojku, kterou je areál napojen na
veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku vsakovacími drény a
svedením do vlastní nádrže. Vody z parkoviště a občerstvovacích zařízení jsou svedeny přes
lapol.

3. Vedení provozu Koupaliště Michal
3.1.Zásady osobní hygieny zaměstnanců
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat běžnou osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti.
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro související činnosti v provozu KM.
3.2.Způsob úklidu, očisty a dezinfekce prostředí.
Úklid je prováděn denně před zahájením nebo po skončení provozu a dále dle potřeby
v provozní části dne. Sociální zařízení, sprchy, šatny a WC musí být umývány horkou vodou
s desinfekčním prostředkem, který je pravidelně střídán a použit v koncentraci dle návodu
výrobce. Základní omývání se skládá z vytření podlah, omyvatelných stěn v případě
znečištění a záchodového zařízení včetně sedátek. K desinfekci se používá Chloramin, Savo,
Krezosan apod. Uložení úklidových pomůcek a prostředků se stanovuje v úklidové komoře
provozní budovy a šatny se sociálním zařízením.
Úklid atrakcí je řešen v jednotlivých přílohách tohoto provozního řádu.
Úklid venkovních prostor včetně vyprázdnění košů na odpadky zajišťuje pověřená firma a
zaměstnanci KM , tak aby nedocházelo k znečišťování okolí.
Úklid pronajatých prostorů (občerstvení) zajišťuje nájemce na základě nájemní smlouvy.
3.3.Měření jakosti vody pro koupání
Nejpozději 14 dní před zahájením sezóny jsou zahájeny kontroly jakosti vody, které se
v pravidelných měsíčních intervalech opakují. Odběry vzorků povrchové vody, hodnocení a
kontroly jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb, kterou se stanoví požadavky
na koupaliště. Vybrané ukazatele v souladu s platnou legislativou jsou zapisovány do zvláštní
knihy, která je k dispozici na provozovně a archivovány 5 let od doby zjištění.
Odběrová místa jsou stanovena dle ČSN ISO 5667-4,6.
3.4.Práva a povinnosti provozovatele
3.4.1 Určit dostatečný počet zdravotně a fyzicky vyhovujících osob k obsluze zařízení a
dozoru KM, zajistit jejich řádné a prokazatelné seznámení, proškolení s provozním
řádem a předpisy související s provozovaným zařízením. Dodržovat všeobecné
bezpečnostní předpisy o ochraně a bezpečnosti práce.
3.4.2 Dohlížet na kontrolu jakosti vody dle vyhlášky č. 238/11 Sb. Zajistit pravidelný
rozbor vody, údaje o kontrole jakosti vody pro koupání archivovat min 5let.
3.4.3 Dohlížet na dodržování provozního řádu, návštěvního řádu a příkazu hygienika.
3.4.4 Vést provozní deník KM, který obsahuje:
- titulní stranu s názvem zařízení, počáteční datum zápisů, kdo provádí zápisy,
- očíslované strany,
- datum, směna, hodina zápisu, jméno, podpis,
- záznam o vizuální kontrole vody (barva, viditelné plovoucí znečištění)
- záznam o teplotě vody a vzduch,
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- záznam o poruchách, opravách, revizích a mimořádnostech,
- záznam o počtu pracovníků,
- záznamy o kontrole a případných opravách zábavných atrakcí
Záznamy se provádí na začátku každé směny a v průběhu směny následně po zjištění stavu.
3.4.5.Vést zdravotní knihu, která obsahuje:
- titulní stranu s názvem zařízení, počáteční datum zápisů, kdo provádí zápisy,
- opis rozhodnutí o povolení provozu,
- časově seřazené záznamy orgánů hygienické služby,
- záznamy o provedených prohlídkách a vyšetření jakosti vody,
- záznamy o nedostatcích zjištěných při kontrole orgány hygienické služby,
- záznamy o úrazech, nehodách a mimořádnostech
3.4.5.Zpracovat povinnosti jednotlivých pracovníků KM, kteří se podílejí na provozu a
prokazatelně je seznámit s těmito povinnostmi.
3.4.6.Zpracovat provozní řády vodních atrakcí, s kterými seznámí návštěvníky a
prokazatelně obsluhu. Pracovníci určeni k obsluze vodních atrakcí jsou povinni zajistit plnění
těchto provozních řádů.
3.4.7. U vchodu na KM musí být vyvěšeny na dobře viditelném místě tyto údaje.
- název koupaliště, adresa provozovatele,
- jméno, příjmení správce a jeho zástupce,
- důležitá tel. čísla policie, záchranné lékařské služby, požárníků,
- místo stanice první pomoci na koupališti,
- ceník vstupného,
- provozní období a provozní doba,
- provozní řád,
- místo uložení knihy přání a stížností.
3.4.8. Zřídit stanici první pomoci, výrazně ji označit a vybavit. Základní vybavení tvoří:
- lékárnička vybavená
- tel. číslo tísňového volání záchranné služby,
- nosítka,
- lehátko, přikrývka, prostěradlo,
- umyvadlo, mýdlo, ručník.
3.4.9. Proškolit pracovníky KM v zásadách první pomoci.
3.4.10.Správce je povinen vést knihu přání a stížností, uložit ji na určeném místě.
3.4.11.Věci nalezené v prostoru KM je správce povinen zapsat do provozní knihy.
3.4.12. Pracovníkům KM je zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné látky
před nástupem na směnu a v průběhy směny.
3.4.13.Provozovatel si vyhrazuje právo na uzavření jakékoliv atrakce v průběhu otevírací
doby, pokud si to vyžaduje její technický stav či je ohrožena bezpečnost návštěvníků KM.
Současně si vyhrazuje právo na uzavření atrakcí, pokud to okolnosti vyžadují (výpadek
elektřiny, havárie atrakce, povětrnostní a klimatické podmínky, apod).
3.4.14.Omezení služeb definované v bodě 3.4.13. není důvodem ke snížení či vrácení
vstupného.
3.5.Povinnosti návštěvníků
3.5.1.Vstup na KM je dovolen pouze s platným dokladem o zaplacení. Návštěvníci jsou
povinni na požádání pracovníků koupaliště, pracovníků Policie a bezpečnostní služby
koupaliště předložit ke kontrole doklad o zaplacení. Kdo nebude schopen předložit platný
doklad o zaplacení, poruší provozní řád a je povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč
splatných v hotovosti v pokladně koupaliště. Netýká se návštěvníků, kteří vstoupí vstupní
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hlavní branou koupaliště a jsou osvobozeni od vstupného (děti do určitého věku, zaměstnanci
nájemce, kteří se prokazují zvl. průkazem apod.).
3.5.2. Povinnosti návštěvníků řeší návštěvní řád umístěný před vstupem u hlavní vrátnice
KM, provozní řád, informativní a příkazové tabule umístěné v areálu. Povinnosti návštěvníků
vodních atrakcí řeší Provozní řády umístěné u příslušných atrakcí (viz. přílohy tohoto
dokumentu). Uživatelé tobogánu a skluzavky jsou povinni se seznámit s provozním řádem
před vstupem na atrakce.
3.5.3. Dětem do 10 let včetně je návštěva KM dovolena pouze v doprovodu a pod
dohledem zletilých osob.
3.5.4. Je zakázáno přelézat, ničit oplocení areálu, ostatní zařízení a zeleň KM. Za škody
způsobené osobami do 15 let zodpovídají rodiče.
3.5.5.Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a hygienu, zachovávat čistotu a
hygienu všech míst a zařízení koupaliště. Při svém jednání jsou povinni dbát bezpečnosti, tak
aby neohrožoval zdraví své a ostatních návštěvníků. Na koupaliště se nesmějí přinášet věci,
které ohrožují bezpečnost všech přítomných.
3.5.6.Návštěvníci, kteří neumějí plavat se mohou zdržovat ve vodě pouze v místech, ve
kterých dokáží stát na dně, aniž by se potopili celou výškou své postavy a za dozoru svého
doprovodu, který umí plavat.
3.5.7. Při návštěvě areálu osobami s mentálním či jiným těžším zdravotním postižením je
povinnen jejich doprovod upozornit na daný hendikep zaměstnance KM. Zaměstnanec KM
vyrozumí vedoucího směny plavčíků (mistra plavčího), který ve spolupráci s doprovodem
zajistí bezpečnost návštěvníků při koupání či využití atrakcí.
3.5.8.Vjezd motorových vozidel je povolen pouze na vyhrazené parkoviště.
3.5.9. Provozovatel neručí za odložené věci v prostorách koupaliště. Nalezené věci jsou
návštěvníci povinni odevzdat u pokladny.
3.5.10.V areálu KM je zakázáno:
- znečišťovat jakýmkoliv způsobem vodu v koupališti a to především mýdlem a
saponáty,
- vstupovat v doprovodu psů, koček a dalších zvířat. Je přísně zakázáno tato zvířata
koupat v koupališti,
- provozovat sportovní činnost, která by rušila pobyt ostatních návštěvníků,
- používat tobogán a skluzavku neplavcům a osobám mladším 10 let,
- v celém areálu je zakázána jízda na jízdních kolech, kolečkových bruslích,
skateboardech apod.
- kouřit v objektech koupaliště mimo určená místa,
- vcházet do oddělení a míst určených pro osoby druhého pohlaví,
- neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty určené k první pomoci,
- vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody a provozovat organizované
plavání.
3.5.11. Vstup do areálu KM je zakázán osobám podnapilým, nemocným přenosnými
nemocemi, zvláště osobám trpícím vlasovými a kožními chorobami, osobám zahmyzeným a
nacházejícím se v infekční karanténě. Z KM bude vykázán každý kdo bude porušovat
pořádek a zásady společenského soužití bez nároků na vrácení vstupného.
3.5.12.Stížnosti ,oznámení a podněty týkající se provozu KM mohou návštěvníci zapsat do
knihy přání a stížnosti, kterou obdrží na požádáni v pokladně.
3.6.Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky
Zaměstnanci, nájemci i brigádníci musí být seznámeni s podmínkami zajištění požární
bezpečnosti ve smyslu platných předpisů, především s rozmístěním a použitím věcným
prostředků požární ochrany (přenosných hasících přístrojů), s příjezdovými komunikacemi,
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přístupovými cestami a únikovými cestami z objektů. Zdrojem požární vody pro potřeby
jednotek PO je vodní nádrž Michal s vybudovaným čerpacím stanovištěm.
Provozovatel musí zajistit kontroly a revize věcných prostředků požární ochrany a požárně
bezpečnostního zařízení ve stanovených lhůtách, udržovat příjezdové komunikace, únikové
cesty a volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody a
přenosným hasícím přístrojům. Místo čerpání požární vody musí být trvale udržováno
v pohotovostním stavu, tj. i v době mrazů, za jarního tání i po deštivých přívalech a
povodních.
Revize elektrického zařízení musí být zajišťovány v termínech daných platnými ČSN. Dle
potřeby musí být prostory označeny příslušnými tabulkami se zákazy a pokyny s vazbou na
požární bezpečnost.
V případě požáru musí být tato skutečnost vždy oznamována na tísňovou linku 150,
popřípadě 112 telefonem z kanceláře ve správní budově, nebo přímo mobilními telefony.
Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou zajištěny osobou s odbornou
způsobilostí, která je provádí v termínech dle platných právních předpisů a výsledky kontroly
zaznamená do požární knihy uložené v kanceláři ve správní budově. Za odstranění závad ve
stanoveném termínu je odpovědný správce zařízení.
3.6.1.V areálu KM je zakázáno:
- zasahovat do elektrického zařízení, veškeré opravy smí provádět odpovědná osoba
dle vyhlášky ČUBP č. 50/78 Sb.
- snímat víka a ochranné kryty el. zařízení,
- stříkat vodu na el. zařízení.
3.6.2. Všechny závady a poruchy je nutné okamžitě nahlásit správci KM, v případě jeho
nepřítomnosti jakémukoliv přítomnému pracovníku koupaliště.
3.6.3. První pomoc zajišťuje plavčík.
3.6.4. Každý úraz je nutné nahlásit správci, případně plavčíkovi a musí být o něm sepsán
zápis.
3.6.5. Všechny objekty musí být vybaveny požárními směrnicemi, kterými jsou povinni
všichni se řídit.

4. Závěrečná ustanovení
4.1.Porušení povinností stanovených provozním řádem bude posuzováno u pracovníků KM
jako porušení pracovní kázně, u návštěvníků jako přečin nebo trestný čin.
4.2.Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit s tímto provozním řádem všechny
zaměstnance.
4.3.Za dodržování, kontrolu a seznámení personálu KM s provozním řádem zodpovídá
správce koupaliště.
Přílohy:
Příloha č.1 – Provozní řád pro otevřený tobogán
Příloha č.2 - Provozní řád pro tří-dráhovou skluzavku
Příloha č.3 - Provozní řád pro provozovatele tobogánu a skluzavky
Příloha č.4 - Provozní řád parkoviště – KM
Příloha č.5 - Provozní řád pro dětská hřiště typu BOBR
Příloha č.6 - Návod na obsluhu a údržbu automatického závlahového systému – KM
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Příloha č.7 – Vodní atrakce
Příloha č.8 – Pozemní atrakce

Příloha č.1

Provozní řád pro otevřený tobogán.
1. Vodní tobogán smějí používat pouze osoby – plavci starší 10-ti let.
2. Osoby jezdí jednotlivě:
- v intervalu dle semaforu – nástup na jízdu je možný po rozsvícení
zeleného světla.
- v intervalu dle časového spínače
3. Jízda více osob za sebou je zakázána.
4. Na vodním tobogánu se jezdí pouze vleže, na zádech nohama dopředu.
5. Jízda jakýmkoliv způsobem hlavou dopředu je zakázána.
6. Během jízdy, vzhledem k zpomalení, je zakázáno sedat si a chytat se za okraje dráhy.
7. Uživatel nesmí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty.
8. Uživatelé tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v dojezdovém prostoru a musí jej
urychleně opustit.
9. Vodní tobogán se smí použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda.
10. Uživatel tobogánu je povinen dodržovat příkazy a upozornění dozoru tobogánu nebo
plavčíka.
11. Návštěvník jezdí na tobogánu na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav by tomu měl
odpovídat.
12. V prostoru tobogánu nikdo nesmí do druhé osoby úmyslně strkat, zvláště na schodišti a na
horním vstupu na tobogán.
13. Na tobogán je zakázán vstup osobám, kteří požili alkohol nebo jiné látky, které by snížili
jejich pozornost a soustředění.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.
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Příloha č.2

Provozní řád pro tří-dráhovou skluzavku.
1. Tří-dráhovou skluzavku smějí používat pouze osoby – plavci starší 10-ti let.
2. V každé dráze smí jet pouze jedna osoba a návštěvníci mohou používat skluzavku jen
v případě, že prostor pod skluzavkou je volný.
3. Jízda více osob za sebou je zakázána.
4. Na skluzavce se jezdí pouze:
a.) vleže na zádech nohama napřed
5. Během jízdy je zakázáno sedat či klekat si a chytat se za stěny nebo okraje dráhy.
6. Uživatel nesmí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty.
7. Uživatelé skluzavky se po dojezdu nesmí zdržovat v dojezdovém prostoru a musí jej
urychleně opustit.
8. Skluzavku se smí použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda.
9. Uživatel skluzavky je povinen dodržovat příkazy a upozornění dozoru skluzavky nebo
plavčíka.
10. Návštěvník jezdí na skluzavce na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav by tomu měl
odpovídat.
11. V prostoru skluzavky nikdo nesmí do druhé osoby úmyslně strkat, zvláště na schodišti a
na horním vstupu na skluzavku.
12. Na skluzavku je zakázán vstup osobám, kteří požili alkohol nebo jiné látky, které by
snížili jejich pozornost a soustředění.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.

7

Příloha č.3

Provozní řád pro provozovatele tobogánu a skluzavky.
1. U nástupu i dojezdů je přítomen dozor provozovatele nebo plavčík, který zajišťuje
bezpečnost uživatelů po celou dobu provozu.
2. Čerpadla atrakcí smí být spuštěna pouze v případě, že výška hladiny vody v jímce je
minimálně 60 cm.
3. Obě atrakce smí být uvedeny do provozu až ve chvíli, kdy výška hladiny vody
v dojezdovém bazénu je 120 cm od dna.
4. Každý den před zahájením provozu vodního tobogánu a skluzavky bude dráha zbavena
nečistot. K čistění se nesmí používat pěnivé čistící prostředky.
5. 1 x za 14 dní bude vodní tobogán a trojskluzavka vydesinfikována.
6. K čistění se nesmí používat ostré kartáče ani brusné pasty.
7. Každý den před zahájením provozu budou dráhy podrobně prohlédnuty.
8. V případě, že se objeví v povrchové vrstvě laminátu drobné trhlinky nebo místa
porušeného laku, nesmí být atrakce zprovozněna a po konzultaci s dodavatelem se
provede oprava.
9. Na dráhu se nesmí vstupovat v obuvi, pouze bosou nohou bez nečistot (platí i pro údržbu).
10. Koryto dráhy se uvnitř nesmí natírat žádnou barvou.
11. Obsluha průběžně kontroluje chod čerpacích stanic a provádí běžnou údržbu.
12. Obsluha průběžně kontroluje zda v čerpacích jímkách nejsou shluky vodních rostlin či
jiné naplaveniny a tento prostor pravidelně čistí.
13. Obsluha průběžně kontroluje stav propojovacího potrubí mezi čerpací jímkou a nádrží a
propojovací potrubí a sací otvory pravidelně čistí.
14. Obsluha průběžně kontroluje stav dojezdového bazénu atrakcí prostor pravidelně čistí.
15. Po ukončení sezóny se demontují obě čerpadla a uskladní v suchém skladu.
16. V době mimo provoz atrakcí bude účinným způsobem zabráněno přístupu nepovolaných
osob na obě atrakce ze strany nástupu i dojezdu.
17. Prostor pod nástupní vložkou bude dvakrát měsíčně dostatečně vyčištěn a vydesinfikován.
18. Provozovatel je povinen přesně měřit případné sednutí či naklonění podpor.
19. Provozovatel zajistí, že při vychýlení konstrukce či poklesu podpor větším, než 25 mm
bude přerušen provoz atrakce a konstrukce bude rektifikována.
Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.
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Příloha č.4

Provozní řád parkoviště Koupaliště Michal
1. Charakteristika parkoviště
Účelem parkoviště je zajišťování bezpečného a hospodárného odstavování (parkování)
osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků vodního areálu Michal. Dále přes toto
parkoviště je umožněn odvoz komunálního odpadu z objektu určeného pro shromažďování
tohoto odpadu.
Tento dokument platí pro příslušné zaměstnance provozovatele tohoto parkoviště.
2. Popis parkoviště
Parkoviště je určeno pro osobní automobily návštěvníků KM, s kapacitou cca 640
parkovacích míst. Jedná se o živičnou plochu ohraničenou silničními betonovými obrubníky
150/300/1000 mm, doplněnou na jižní straně podél objektu šaten chodníkem ze zámkové
dlažby. Parkoviště navazuje na stávající příjezdní komunikaci.
Na parkovišti je navržena jednosměrná objízdná komunikace, která je vyznačena
vodorovným a svislým dopravním značením. Jednotlivá parkovací stání jsou pod úhlem 75°.
4 parkovací stání jsou pro tělesně postižené. Součástí je i menší parkoviště pro zaměstnance,
kde jsou stání podélná a kolmá.
Na stávající živičné ploše je proveden spojovací nátěr a na něj výškové dorovnání pod
novými živičnými vrstvami z mechaniky zpevněného kameniva.
Mimo stávající živičnou plochu je provedena konstrukce vozovky v následujícím složení :
Asfaltový beton střednězrnný
Obalované kamenivo střednězrnné
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť

ABS III
OKS II
MZK
ŠD

CELKEM

ČSN 73 6121
ČSN 73 6121
ČSN 73 6126
ČSN 73 6126

40 mm
100 mm
160 mm
170 mm
470 mm

Plocha je vyspádována k ose parkoviště, kde je proveden trativod a odvodňovací žlábek.
Trativod je zaústěn do vpustí žlábku, žlábek pak do kanalizace.
Podél jižní strany parkoviště je chodník šířky 3,00 m. Ze strany od vozovky je ohraničen
silničními betonovými obrubníky 150/300/1000 mm. Z druhé strany, v úseku mimo budovu
šaten, je obrubník 50/200/500 mm.
Konstrukce chodníku :
Zámková dlažba
DL I ČSN 73 6131 – část 1
60 mm
Ložní vrstva dlažby
L
30 mm
Štěrkodrť
ŠD
ČSN 73 6126
150 mm
CELKEM
240 mm
Parkovací stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením. Dělící objízdné ostrůvky
jsou provedeny na živičném krytu parkoviště a jsou vyvýšeny pomocí obrubníků min. o 0,12
metru nad úroveň živičného povrchu. Prostor uvnitř je zasypán kačírkem.
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Plocha parkoviště je osvětlena pomocí osvětlovacího stožáru umístěného u příjezdní
komunikace
Směr provozu na parkovišti je vyznačen směrovými šipkami na vozovce a svislým
dopravním značením.
3. Provoz parkoviště
3.1. Povinnosti řidičů
Během jízdy v areálu parkoviště musí všichni řidiči vozidel dodržovat :
-

zákon 361/2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů“
vodorovné a svislé dopravní značení ( popřípadě i dočasné dopravní značení)
pokyny zaměstnanců KM
neznečišťovat plochu parkoviště odpadky nebo jinými látkami

3.2. Povinnosti provozovatele parkoviště
Provozovatel parkoviště je povinen:
-

udržovat plochu parkoviště dle zákona 361/2000 Sb. „o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů“
udržovat v pořádku (dle předepsané dokumentace) vodorovné a svislé dopravní
značení ( popřípadě i dočasné dopravní značení)
v případě potřeby (nehody, havárie, ....) zajistit řízení provozu na parkovišti
udržovat plochu parkoviště v čistotě
v případě úniku ropných látek se řídit interním dokumentem č. 00.P.ZL.HI.001.11Havarijní plán divize Těžba - lom Družba – příloha č. 4 Vodohospodářský
havarijní plán divize
zajistit pravidelné čištění odlučovače ropných

3.3. Provoz odlučovače ropných látek
Při provozu odlučovače je nutné dodržovat v celém rozsahu „Provozní řád odlučovače
ropných látek TECHNEAU“ !!!
S provozním řádem odlučovače ropných látek musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci
provozovatele parkoviště.
Mezi nejdůležitější úkony patří:
1. Provedení kontroly odlučovače 1x za měsíc
2. Odvoz a zneškodnění odloučených látek
3. Odvoz a zneškodnění kalů
4. Údržba koalescenčního filtru (minimálně 1x za rok)
5. Údržba sorbčního filtru (minimálně 1x za měsíc)
6. Odběry vzorků vody
Výše uvedené úkony provádět na základě podrobných pokynů provozního řádu odlučovače.

10

Příloha č.5

Provozní řád pro dětská hřiště typu BOBR
1. Provoz hřiště
- Montáž, úpravy a opravy sestav je nutno provádět s vyloučením vstupu
uživatelů – dětí, jejich rodičů a dalších nezainteresovaných osob. Ten, kdo tuto činnost
provádí, je povinen vstupu účinně bránit, minimum je písemné upozornění.
- Instalaci sestavy hřiště a větší servisní zásahy (výměna sítě apod.) provádí výhradně firma
DIRECT MEDIA, která je výrobcem dětského zařízení. Prováději ji výhradně odborně
vyškolení pracovníci podle dokumentace firmy a dodavatele povrchu.
- O denních kontrolách, údržbě a dalších činnostech na hřišti je provozovatel povinen vést
záznamy v „Provozní knize hřišť BOBR“
- Provozovatel musí 1 x ročně vyhodnotit závady a poškození, která na hřišti vznikla, stav
bezpečnosti hřiště, jednotlivých dílů sestavy a podle výsledků hodnocení zvážit další postup
při trvalém dodržování a zlepšování bezpečnostních parametrů. Vyhodnocení je možno zadat
jiné organizaci.
- Provozovatel musí systematicky sledovat a vyhodnocovat bezpečnost hřiště s ohledem na
frekvenci jeho používání. Systém hodnocení musí zavést s přihlédnutím k charakteru hřiště a
uživatelské věkové kategorii. O této činnosti vede písemný záznam. Přitom musí přihlížet
k těmto pokynům.
- Provozovatel je povinen provádět minimálně ty činnosti, které jsou uvedeny v těchto
pokynech.
- Vzhledem k věkové kategorii je zařízení hřiště nutno věnovat maximální pozornost. Zařízení
musí být označeno informační tabulí (dodává Direct Media), která obsahuje věkovou hranici a
upozornění na nutná telefonní čísla .Pro děti do 3 let platí, že je nutno ze strany rodičů
zabezpečit trvalou kontrolu.
2. V případě úrazu na hřišti musí provozovatel zabezpečit minimálně následující údaje:




Datum a čas, kdy k nehodě došlo
Věk (datum narození) a pohlaví dítěte
Stav oblečení dítěte, kterému se úraz stal:
a)
b)
c)
d)
e)





co měl obuto
oděv spodní části těla (popíšou se visící a odstávající části)
oděv horní části těla (popíšou se visící a odstávající části)
způsob upevnění pokrývky hlavy a její definice
jiné údaje, týkající se oděvu nebo stavu postiženého úrazem

Identifikace zařízení, na kterém se nehoda stala
Kdo byl v době nehody přítomen, jestli bylo dítě pod dozorem dospělé osoby
Jak se nehoda stala
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Co se stalo v průběhu nehody (k jakému poranění došlo a která část těla byla
poraněna)
Jak se k nehodě vyjádřili osoby přítomné v době nehody
Co bylo podniknuto po nehodě

3. Kontrola hřiště
Provozovatel je povinen provádět pravidelné kontroly, zohledňující charakter hřiště,
věkovou hranici uživatelů a intenzitu provozu. Kontroly musí být zaznamenány písemně,
v provozní knize hřišť. Musí být prováděny pravidelně, podle druhu kontrol a tak, jak je
uvedeno níže. Provozovatel musí zabezpečit pravidelný denní úklid plochy hřiště tak, aby
zůstávala čistá a bez cizorodých předmětů.
Běžná kontrola:
Spočívá ve vizuálním posouzení stavu sestavy a plochy hřiště. Příslušný pracovník tuto
kontrolu provádí a přitom:
-

kontroluje podle potřeby, minimálně 1 x za 2 týdny
kontroluje stav zařízení tj. zda nedošlo k poškození jednotlivých dílů, uvolnění
krytek, spojů mezi jednotlivými díly sestav, opotřebení sítě, tam, kde je
instalována, uvolnění povrchu žlabu skluzavky
v případě, že zjistí závadu, která by mohla být nebezpečná, zabezpečí zařízení
proti vstupu dětí. Příslušnému odpovědnému pracovníkovi sdělí charakter závady
a opatření přijatá pro bezpečnost provozu
provádí drobné opravy (výměnu nebo nasazení krytky apod.).

Provozní kontrola:
V rámci své činnosti provádí kontrolní pracovník činnost běžné kontroly a dále fyzicky tj.
namáháním exponovaných částí prověřuje stav nejvíce zatížených spojů, pevnosti prvků
apod. Pracovník provádějící tuto kontrolu přitom:
- kontroluje minimálně 1 x za 2 měsíce
- zaměřuje se na stabilitu, stav namáhaných spojů, úchytů a příčných lišt výlezů, sítí
pokud jsou instalovány, otvorů v konstrukcích a hran. Kontroluje povrch z hlediska
opotřebení.
- Pečlivě prohlédne povrch hřiště (podle pokynů pro kontrolu od výrobce).

Hlavní kontrola:
na základě záznamů posoudí vhodnost periodicity předcházejících druhů kontrol.
Vizuálně zhodnotí stav hřiště. Pověřený pracovník nebo firma:
- provede kontrolu 1 x ročně, v termínu podle požadavku provozovatele
- komplexně zhodnotí stav zařízení hřiště a tlumivého povrchu hřiště, opotřebení
jednotlivých prvků zařízení
- zjištěné nedostatky posoudí z hlediska celkové doby provozu a jejich opakovatelnosti
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-

podá návrh na opatření ke zvýšení bezpečnosti hřiště a herních sestav, vyplývající ze
záznamů běžné a provozní kontroly a vlastních zjištění. U nových zařízení je nutno
zvlášť pečlivě provést první hlavní kontrolu.

Hlavní kontrolu musí provádět podle platných norem výrobce nebo odborně vyškolený
pracovník (revizní technik) nebo firma, která tohoto pracovníka zaměstnává.
Záznam o kontrole
Upozornění:
Kontroly se provádí podle potřeby, vyplývající z umístění zařízení, technické náročnosti,
frekvence používání a případnému vandalismu na konkrétním stanovišti dětského hřiště a
to minimálně:

1) vizuální kontrola
2) provozní kontrola
3) roční hlavní kontrola R

V
denně, minimálně 1 x za 2 týdny
P
dle potřeby, min. 1 x za 2 měsíce
1x ročně (předpoklad znalosti norem
vztažených k zařízení hřiště)

Kontrolu může provádět pouze osoba určená provozovatelem - osoba
s odpovídající kvalifikací.
Vzor zápisu z provedené kontroly hřiště (Provozní kniha hřišť)
Termín
kontroly
Plán

Kontrolu
Typ provedl:
Zjištění
Podpis
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Následná
oprava –
údržba –
popis

Opravu
provedl

Podpis
Datum

Příloha č.6

Návod na obsluhu a údržbu automatického závlahového
systému – Koupaliště Michal
1.Obsluha čerpací stanice
1.1. Normální provoz čerpací stanice je plně automatizován, takže obsluha se omezuje
na kontrolní činnost.
1.2. Obsluha musí v prvních dnech provozu denně kontrolovat a zapisovat do provozního
deníku: - hladinu provozní vody v cirkulační nádobě. V případě poklesu hladiny o 2-3
cm pod úroveň spodního okraje přepadového otvoru, doplnit cirkulační nádobu vodou
až po přepadový otvor.
- tlak ve společném výtlačném potrubí
- teplotu čerpadel a elektromotorů
1.3. Pokud dojde během provozu k nutnosti jakéhokoliv zásahu obsluhy, je nutno jej zapsat
do provozního deníku. Vždy uvést datum, čas, zjištěný nedostatek a způsob odstranění
závady.
1.4. po uplynutí 30 dnů je možno interval mezi kontrolami prodloužit na jednu kontrolu za
za dva dny.
1.5. Údaje pro kontrolu a údržbu čerpadel a vývěvy jsou uvedeny v jejich montážních a
provozních předpisech (jsou přiloženy k návodu na obsluhu ČS). Je nutno, aby se
obsluha s těmito dokumenty podrobně seznámila a aby je dodržovala.
1.6. Po ukončení závlahové sezony se provede odvodnění celého závlahového systému.
Jedná se zejména o úplné vypuštění vody z tlakových nádob,podtlakové
nádoby,cirkulační nádoby, čerpadel, vývěvy, sacího a výtlačného potrubí vakuové
stanice, sacího a výtlačného potrubí pro závlahovou vodu. Odmontuje se část sacího
potrubí se sacím košem. Kulové ventily se uvedou do polootevřené polohy.
1.7. Při zahájení závlahové sezony je potřeba provést následující úkony:
- čistou vodou naplnit cirkulační nádobu až po okraj přepadu
- zkontrolovat a případně doplnit tlak vzduchu v tlakových nádobách , nádoby musí
být bez vody a s otevřeným odvodňovacím ventilem. Pokud je tlak v některé
nádobě nižší než 0,5 MPa, je nutno jej na tuto hodnotu doplnit. Tlakové nádrže musí
být doplňovány jednotlivě.
- otevřít všechny ventily na vakuovém a zavodňovacím potrubí
- ručně zapnout vývěvu a zkontrolovat, zda z její výtlačné strany je vyfukován
vzduch s vodou
- vývěva se vypne automaticky, když hladina vody v podtlakové nádobě dostoupí na
úroveň horní elektrody. Pak se vývěva přepne do automatického režimu provozu
- zavodnění čerpací stanice se provede ručním zapnutím jednoho z čerpadel při
přiškrcené klapce na jeho výtlaku a zavřené klapce na konci výtlačného potrubí na
výstupu z čerpací stanice.
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-

po natlakování čerpací stanice na cca 0,6 MPa je nutné pootevřít klapku na konci
výtlačného potrubí tak, aby se tlak udržoval v rozmezí 0,5-0,6 MPa. Klapka na
výtlaku z čerpadla je plně otevřena. Tímto zavodníme hlavní závlahový řad
po úplném zavodnění závlahového řadu je možné obě čerpadla přepnout do
automatického režimu. Přepnutí je třeba provést při tlaku 0,65 MPa a více.
plně se otevře klapka na konci výtlačného potrubí. Čerpadla se potom zapínají a
vypínají podle odběru závlahové vody(podle změn jejího tlaku)

1.8. Čištění lamelového filtru:
- filtr se v žádném případě nesmí otvírat a čistit pod tlakem, hrozí nebezpečí zranění
obsluhy
- zavřeme klapky před a za filtrem a kulovým ventilem provedeme odvodnění filtru
(vypuštěním vody snížíme tlak na nulu)
- otevřeme sponu na krytu filtru a vyjmeme filtrační vložku
- lamely rozvolníme povolením šroubového zámku a opláchneme lamely ve vodě
- komponenty filtru složíme v opačném postupu
- čištění provádět 1 x týdně, v případě zanesení filtrační vložky častěji
2.Obsluha venkovních částí závlahového systému
V běžném provozu obsluha pouze kontroluje stav závlahových šachet a výsuvných
postřikovačů a jejich funkci. Občasnou pochůzkou se i prověřuje těsnost hlavního a
distribučního potrubí.
Po skončení závlahové sezony se provede vypuštění všech řadů. Výpustní ventil je umístěn
v oranžové šachtě u čerpací stanice. V šachtách s kulovými ventily pro ruční kropení je nutné
je rovněž přesunout do polootevřené polohy.
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Příloha č.7

Vodní atrakce
1. Nafukovací vodní atrakce
1.1. Přehled nafukovacích vodních atrakcí:
- Skákací ostrov – Orbit 7 m – 2 ks
- Velký ledovec – Iceberg – 1 ks
- Malý ledovec – Rock – 1 ks
- Vodní volejbal – Aqua volley - 2 ks
- Vodní houpačka – Water totter 4 ks
- Točící válec – Roller Moonwalk – 1 ks
- Klouzačka – Glider – 1 ks
- Dělící válec – Buoys – 12 ks
- Malá klouzačka – Astroslide – 3 ks
1.2. Provoz nafukovacích vodních atrakcí:
Tyto atrakce budou umisťovány na vodní hladinu před zahájením sezónního provozu
KM. Upevnění těchto atrakcí je realizováno pomocí systému kotev, lan a karabin ke dnu
nádrže. Po skončení provozu v areálu KM budou tyto atrakce demontovány z vodní
hladiny a po řádném vyfouknutí, usušení a vyčištění budou skladovány v mírně
temperovaných prostorách.
1.3. Údržba a kontrola nafukovacích vodních atrakcí:
Před provedením instalace nafukovacích atrakcí na vodní hladinu musí provozovatel
provést celkovou prohlídku a vyčištění (vydezinfikování) těchto atrakcí. Během provozu
KM bude provozovatel provádět pravidelné prohlídky (1x denně) těchto atrakcí se
zaměřením na jejich stav a čistotu. Výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního
deníku KM. V případě zjištění nedostatků (poškození, znečištění) budou atrakce
odstaveny mimo provoz (staženy z vodní hladiny). V případě znečištění atrakcí se
demontují a na bezpečném místě na břehu řádně (ručně) vyčistí, vydezinfikují a opláchnou
vodou. Místo čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke kontaminaci zeminy
případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny budou atrakce staženy z vodní hladiny
vyfouknuty, očištěny, usušeny a uloženy na suchém,lehce temperovaném místě.
2. Plastové vodní atrakce – šlapadla Water Bee 203
2.1. Provoz šlapadel:
Tyto atrakce budou také umisťovány na vodní hladinu před zahájením sezónního
provozu KM. Jedná se o atrakce, které budou zapůjčovány návštěvníkům. Po skončení
provozu v areálu KM budou tyto atrakce staženy z vodní hladiny a uloženy v přilehlé
loděnici.
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2.2. Údržba a kontrola šlapadel
Vzhledem k jednoduché konstrukci a materiálovému provedení (plast) těchto atrakcí se
kontrola omezuje pouze na kontrolu celistvosti plovákové části a poháněcího
mechanizmu. Kontrola šlapadel bude prováděna provozovatelem pravidelně 1x denně a
výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku KM. V případě zjištění
nedostatků (poškození, znečištění) budou atrakce odstaveny mimo provoz (staženy
z vodní hladiny). V případě znečištění atrakcí se znečištěné atrakce na bezpečném místě
na břehu řádně (ručně nebo za použití tlakového čističe) vyčistí, vydezinfikují a opláchnou
vodou. Místo čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke kontaminaci zeminy
případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny budou atrakce staženy z vodní hladiny a
uloženy do přilehlé loděnice. Před další sezónou se čištění šlapadel bude opakovat .
3. Plovoucí molo – kotviště šlapadel Water Bee 2003
3.1. Provoz plovoucího mola:
Jedná se o molo, které bude na vodní hladinu umisťováno současně s výše uvedenými
šlapadly. Výsledného tvaru mola se dosáhne složením jednotlivých plastových
stavebnicových prvků. Po skončení sezóny bude demontováno (rozebráno), vyčištěno a
uskladněno v suchých a mírně temperovaných prostorách.
3.2. Údržba a kontrola mola:
Vzhledem k podobnosti s výše uvedenými šlapadly, bude údržba a kontrola
prováděna shodně jako u šlapadel (viz.kapitola 2.2.)
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Příloha č.8

Pozemní atrakce
1. Tenisové hřiště s umělým trávníkem
Popis tenisového hřiště - všeobecné informace
Venkovní umělé trávníky s křemičitým vsypem jsou snadno udržovatelé povrchy určené
především pro rekreační a výkonnostní provozování tenisu, košíkové, házené, odbíjené,
badmintonu, pozemního hokeje, kopané apod. Podle okruhu sportů, pro který je trávník
určen se volí jeho typ. Jednotlivé typy trávníků se liší konstrukcí podložky, délkou tvarem
a hustotou trávního vlasu a způsobem jeho vpletení do podložky.
Venkovní umělé trávníky určené pro křemičitý vsyp tvoří nosná pogumovaná
polypropylenová tkanina tl. 2 mm s vetkaným PP vláknem. Vsyp se provádí jemným
čistým křemičitým pískem zpravidla na výšku o 2 mm nižší než je výška vlasu. Jelikož
provozem může docházet k mírnému úbytku křemičitého písku, je nutné jej občas doplnit
na původní úroveň. Občasným přemetením hřiště kartáčem, v závislosti na intenzitě
provozu, je též nutno sjednotit zapískování po celé ploše hřiště.
Provozní podmínky
Provoz na hrací ploše může být zahájen bezprostředně po jeho dokončení. Zhruba po 14
dnech až jednom měsíci provozu se provede dosyp křemičitého písku.
Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. U trávníků určených pro
fotbal je možno použít kopačky s krátkými gumovými nebo plastovými kolíky. Atletické
tretry s klasickými ocelovými hřeby není doporučeno používat. Po povrchu se
nedoporučuje smýkat těžké předměty. Povrch je nutno chránit před politím silnými
chemikáliemi. Případné poškození neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte
zhotovitele, který stanoví vhodný postup opravy.
Údržba povrchu
Umělé trávníky s křemičitým vsypem nevyžadují zvláštní údržbu. Podle intenzity provozu
a znečištění přirozeným spadem (listí apod.) se povrch pravidelně zametá a to běžným
způsobem doporučeným pro antukové kurty (spirálový postup po obvodu po střed
plochy). Při větším spadu listí či jehličí je třeba kurt ošetřovat pravidelně a tento spad
odstraňovat (ručně). Po delším provozu hřiště se doporučuje celkové jednorázové
vyčištění a dopískování speciálním strojem SPORT CHAMP.
Zimní období
Na povrch je možno v zimním období stříkat vodu za účelem zřízení kluziště. Toto
doporučujeme konzultovat s dodavatelskou firmou. V případě, že se bude hřiště v zimním
období nebude provozovat, je vhodné použít plachet a těmi kurt zakrývat. Při
odstraňování sněhu se doporučuje pracovat s dřevěnými nebo plastovými lopatami na sníh
se zaoblenou hranou. Při odhazování je třeba pracovat opatrně tak, aby nedošlo
k poškození podložky trávníku nebo travního vlasu.
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Při mechanizovaném způsobu se doporučuje použít závěsný jednostranný pluh s radlicí za
zahradní malotraktor nebo jiné obdobné zařízení lehkého typu. Břit radlice se doporučuje
chránit dřevěným popř. gumovým zaobleným krytem. Pracuje se pomalým pojezdem.
Hlavně zpočátku je nutno kontrolovat průběžně polohu břitu. Sněhový poprašek lze
odstranit kartáčem
2. Minigolfové hřiště
2.1. Popis minigolfového hřiště
Miniaturgolfové hřiště o 18-ti jamkách je vyrobené dle normy WMF – světové
minigolfové federace.
Jednotlivé dráhy jsou vyrobeny z ocelových profilů ošetřených žárovým zinkováním, z
bezazbestových cemento-vláknitých desek, laminátových a kovových překážek.
Jako hrací náčiní jsou dodávány celokovové golfové hole a sady golfových míčků – 4
typy.
2.2. Provoz
Hráči při hře stojí mimo dráhu (na zpevněné ploše) a po ploše dráhy se pohybuje pouze
golfový míček.
2.3. Údržba minigolfového hřiště
Hřiště se před zahájením provozu každý den zamete z důvodu odstranění mechanických
částic, které se mohou na plochy drah dostat větrem či jinak. Po dešti se plocha drah
stahuje stěrkou, aby se voda z plochy odstranila. Jednou ročně doporučujeme tuto plochu
umýt vodou s běžných čistícím prostředkem (Jar), nebo vyčistit umytím rapem. V zimním
období se nemusí nic na tomto hřišti přikrývat. V případě změny nivelace dráhy po zimě
je nutno pomocí podložek tuto dráhu vyrovnat.
3. Venkovní kuželkářská dráha
3.1. Popis kuželkářské dráhy
Jedná se o ocelovou konstrukci s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zastřešení
dopadiště je povedeno komůrkovým systémem polykarbonátu-Makrolon v čiré barvě
s UV filtrem. Hrací plocha a kanálky chybných hodů jsou vyrobeny z PP desek 15 mm,
s UV filtrem. Na plochu rozběžiště je použita vodovzdorná překližka protiskluzová 15
mm.
3.2. Provoz dráhy
Před zahájením hry je nutno provést očištění drah. Hrubé nečistoty (písek, kamínky, a
pod) jsou důvodem pro poškození hrací plochy, koulí a kuželek. Do prostoru rozběžiště
vstupuje pouze osoba, která hraje. Hod se nesmí z bezpečnostních důvodů provést, pokud
osoba provádějící postavení kuželek neopustí prostor dopadiště. Je nutné, aby obsluha
dohlížela na hráče, aby pokládali koule na dráhu s minimální možností jejího poškození
(koule se na dráhu nesmí házet!) Do prostoru dopadiště vstupuje při stavění kuželek pouze
jedna osoba. Do prostoru hrací plochy (PP desky), kanálků chybných hodů a svodu koulí
je vstup zakázán!!! Před sezónním zahájením provozu drah je potřeba překontrolovat
jejich rovinatost, a to zejména při umístění drah na travnaté ploše a vypodložení
betonovými dlaždicemi.
3.3. Údržba dráhy
Před sezónním zahájením provozu drah je potřeba překontrolovat jejich rovinatost., a to
zejména při umístění drah na travnaté ploše a vypodložení betonovými dlaždicemi. Před
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zahájením hry je nutno provést očištění drah. Hrubé nečistoty (písek, kamínky apod.) jsou
důvodem pro poškození hrací plochy, koulí a kuželek. Pro čištění drah se používá jemný
smeták a běžné úklidové prostředky a přípravky určené pro čištění podlah (plastových a
gumových ploch).
Doporučení: Před prostor rozběžiště se doporučuje umístit čistící zónu, např. travní
rohože. Po zakončení sezóny je nutno provést zakrytí hrací plochy a rozběžiště (krycí
plachta), případně provést jednoduchou demontáž drah a jejich následné uskladnění.

4. Skákací hrad
4.1. Provoz nafukovacího skákacího hradu:
Tato atrakce je ukotvena na upravenou plochu v areálu před zahájením sezónního
provozu KM. Po skončení provozu v areálu KM bude tato atrakce vyfouknuta a po
řádném usušení a vyčištění bude skladována v mírně temperovaných prostorách.
4.2. Údržba a kontrola nafukovacího skákacího hradu:
Před provedením instalace na upravenou plochu musí provozovatel provést celkovou
prohlídku a případné vyčištění (vydezinfikování) této atrakce. Během provozu KM bude
provozovatel provádět pravidelné prohlídky (1x denně) této atrakce se zaměřením na její
stav a čistotu. Výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku koupaliště.
V případě zjištění nedostatků (poškození, znečištění) bude atrakce odstavena mimo
provoz. V případě znečištění atrakce se na bezpečném místě (ručně) vyčistí, vydezinfikuje
a opláchne vodou. Místo k čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke
kontaminaci zeminy případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny bude atrakce
vyfouknuta, očištěna, usušena a uložena na suchém,lehce temperovaném místě.

5. Houpadla na pružině
5.1. Popis houpadel na pružině
Tyto houpala jsou určena pro děti od 3 do12 let, pro maximální hmotnost do 50 kg.
Provoz houpadel je celoroční. Tyto atrakce mohou být umístněny v libovolném prostředí.
Do vzdálenosti 1 metru od houpadla na všechny strany od maximálního výkyvu nesmí být
umístněno žádné jiné zařízení. Není dovoleno houpadlo zatěžovat jinými mechanickými
prostředky.
5.2. Údržba, opravy a kontrola houpadel
Pružina houpadla nevyžaduje žádnou údržbu. Na ostatních dílech houpadla se provádí
pravidelná údržba 1x ročně. Prohlídky houpadel se provádí 1x denně. Výsledek prohlídky
se zapíše do provozního deníku. Je zakázáno používat houpadlo, jsou-li ulomené nebo
zničené některé díly. V případě znečištění houpadla provozovatel KM zajistí jeho
vyčištění vhodným čistícím přípravkem.
5.3. Povinností provozovatele houpadel je umístit ve viditelné blízkosti informaci o První
pomoci.
6. Plážový volejbal a fotbal
Kontrola hřišť plážového volejbalu a fotbalu bude prováděna provozovatelem pravidelně
1x denně a výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku KM. V případě
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zjištění nedostatků (poškození, znečištění) bude příslušné hřiště odstaveno mimo provoz
(například ohraničením barevnou páskou). V případě znečištění písku se znečištěné místo
celé musí vybrat a nahradit novým a čistým pískem. Fotbalové branky budou bezpečně
zajištěny proti převrácení!
7. Drobné zábavné atrakce a zařízení
7.1. Přehled drobných atrakcí a zařízení
 Ruské kuželky
 Stolní tenis
 Plážové koše
7.2. Údržba a kontroly
Kontrola stavu těchto zařízení bude prováděna denně a výsledek kontroly bude
zaznamenáván do provozního deníku. Vzhledem k jednoduchosti výše uvedených atrakcí
a zařízení se údržba, opravy a čištění výše uvedených atrakcí a zařízení bude provádět
okamžitě po zjištění jakýchkoliv nedostatků.
Při jakémkoliv vážném poškození těchto zařízení budou tyto atrakce a zařízení vyřazeny
z provozu. Čištění těchto atrakcí a zařízení bude prováděno běžnými čistícími prostředky.
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