
ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. 
2. Rušit klid ostatních návštěvníků. 
3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, 

skákat z nich a z jiných rizikových míst (vodní atrakce). 
4. Bezdůvodně volat o pomoc či jinak upoutávat pozornost plavčíka. 
5. Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků. 
6. Podnapilým osobám nebo osobám užívajících omamné látky je vstup do 

prostoru bazénů a tobogánů přísně zakázán. 
7. Vstupovat na bazén se žvýkačkou, potravinami, nápoji, ostrými předměty, sklem 

apod. Do prostoru uvnitř oplocení bazénů je možný vstup pouze s plaveckými 
potřebami. 

8. Vnášet do areálu skleněné předměty, zbraně a jiné předměty ohrožující 
bezpečnost návštěvníků. 

9. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata je přísně zakázáno. 
10. Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci. 
11. Je zakázáno skákání do vody z obvodu bazénu. Místo pro skákání může povolit 

a určit plavčík. 
12. V bazénu je zakázáno používat nafukovací čluny, matrace, lehátka či jiné 

předměty, které ohrožují zdraví jiných návštěvníků nebo omezují jejich pohyb, 
ploutve, tenisové míčky nebo míčky podobné velikosti a tvrdosti. 

13. V areálu koupaliště je zakázáno kouření mimo vyhrazené prostory. 
14. Házení předmětů v bazénu je zakázáno. 
15. Bezdůvodné vynášení, stříkání a jiné přemisťování vody z bazénů. 
16. Brodítko je určeno pro děti – neplavce do 6- ti let. Osobám starším je povoleno 

užití brodítka jen v případě dohledu nad dítětem pohybujícím se v brodítku. 
Skluzavku u brodítka je zakázáno používat osobou s hmotností nad 20 kg. 

17. Dětem mladším 10 – ti let, je dovolen vstup do areálu koupaliště pouze 
v doprovodu dospělé osoby.  

 
 
POUŽÍVÁNÍ TOBOGÁNU  
 

1. Jízda mimo předepsané způsoby je na vlastní nebezpečí. 
2. Délka dráhy 87 m, koryto o průměru 1,03 m, spád dráhy 10 %. 
3. Doba jízdy cca 10 sekund, maximální lokální rychlost činí 14 m/s. 
4. Podnapilým osobám nebo osobám užívajícím omamné látky je vstup na tobogán 

přísně zakázán.  
5. Provozní předpisy pro návštěvníky jsou stanoveny v následujících bodech. 
6. Vodní tobogán smějí používat osoby starší 10 -ti let – pouze plavci. 
7. Nástup na tobogán je možný z nástupní plošiny (naskočení z terénu je přísně 

zakázáno). 
8. Vstup na tobogán je možný pouze přes turniket, který pustí jednu osobu. Druhá 

osoba bude turniketem vpuštěna na tobogán po uplynutí doby 25 vteřin. 



9. Na schodech tobogánu je zakázáno se zdržovat. Osoba, vpuštěna přes turniket, 
je povinna v co nejkratším čase sjet dolů. 

10. Na vodním tobogánu se jezdí vleže na zádech nohama dopředu, během jízdy se 
zakazuje stoupat si a chytat se okraje dráhy, uživatelé tobogánu po dojezdu do 
vody musí toto místo urychleně opustit, uživatele tobogánu jsou povinni 
zachovávat si potřebné rozestupy a dbát zvýšené pozornosti. 

11. Uživatelé nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty. 
12. Vyznačené místo dojezdu do vody neslouží k plavání a koupání. 
13. Vodního tobogánu lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda. 
14. Uživatelé tobogánu přistupují k nástupu na tobogán pouze ve zpevněných 

plochách. 
15. Při přístupu z travnaté plochy se musí použít brodítko. 

 
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

1. Hřiště je možné užívat pouze po zaplacení půjčovného. 
2. Půjčovné je hrazeno u pokladny, kde jsou informace o ceně. 
3. Vstup na hřiště je nehrajícím zakázán. 
4. Úpravu písku, očištění lajn, vypnutí a nastavení sítě pro hru si provedou hráči 

sami. 
5. Odnášení písku nebo jeho přemisťování, znečišťování písku a okolí hřiště je 

přísně zakázáno. 
6. Na hřišti a jeho bezprostředním okolí je zakázáno nosit a užívat občerstvení. 
7. V blízkosti hřiště a na hřišti nepoužívat skleněné předměty. 
8. Závady nebo škody způsobené na zařízení hřiště hlaste v pokladně, zjištěné 

škody budou vymáhány po posledním vypůjčiteli. 
 
 
VYLOUČENÍ Z AREÁLU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V ODRÁCH 
 
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes 
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvnického řádu nebo 
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se bude chovat 
jiným nepřípustným způsobem.  
Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může 
odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii v Odrách nebo 
přímo Policii ČR. 
 
 
 

 

 


