
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP 

 
Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků přírodního 

koupaliště, k ochraně majetku provozovatele a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

 

Vstup  
 

 Vstup do areálu přírodního koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna přírodního 

koupaliště. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší smlouvu danou podmínkami, které jsou uvedeny 

v provozním řádu, a bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,-Kč. Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně 

přírodního koupaliště. 

 Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů 

obsluhy koupaliště. 

 Zakoupením vstupenky stvrzují návštěvníci seznámení s Návštěvním řádem. 

 Každý uživatel je povinen před vstupem do koupaliště z hygienických důvodů použít sprchy. Při sprchování pod 

venkovními sprchami u bazénu se nesmí použít mýdla, šampony apod. 

 Pro děti do 5 let v doprovodu dospělé osoby je určeno dětské brouzdaliště, které je situováno ve východní části 

bazénu. 

 

Zákaz vstupu do prostor koupaliště 

 

 Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami. 

 Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin, nebo příslušníkům domácností, 

v nichž se vyskytuje nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován. 



 Osobám zahmyzeným. 

 Osobám opilým a pod vlivem omamných látek. 

 Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce nedodrží 

ustanovení Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí- li návštěvník v takových 

případech areál dobrovolně, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR. 

 

Ostatní pokyny pro návštěvníky 
 

 Koupání v přírodním koupališti je na vlastní nebezpečí. 

 Jednotlivé hloubky v bazénu jsou odděleny bójkami. 

 Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat v mělčích zónách vyhrazených pro 

neplavce. 

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech míst a zařízení přírodního koupaliště. 

 Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností 

nebo nedodržováním Provozního řádu. 

 Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením přírodního koupaliště a uhradit případné škody nebo ztráty na 

zařízení vzniklé jejich zaviněním. 

 Každý návštěvník dbá na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících. 

 Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků a jiných cenných předmětů. Předměty nalezené v areálu 

koupaliště je nálezce povinen odevzdat obsluze koupaliště, následně bude proveden zápis do knihy nálezů. 

 Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. 

 Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu v okolí bazénu, mimo prostor biologické části. 

 Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo dozoru přírodního koupaliště mohou návštěvníci zapsat do Knihy 

přání a stížností, která je uložena v pokladně. Se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou též obracet 

přímo na vlastníka, tj. Město Litovel, nebo na správce, tj. Technické služby Litovel, příspěvková organizace. 

 Asfaltové hřiště a herní prvky mají samostatný provozní řád. 

 



 

V areálu koupaliště je zakázáno 

 

 Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek. 

 Rušit klid ostatních návštěvníků. 

 Volat o pomoc bez vážné příčiny. 

 Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci. 

 Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozu bazénu. 

 Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod. 

 Koupat batolata bez koupacích plenkových kalhotek. 

 Pohybovat se v prostoru dvou čistících lagun. 

 Kouřit ve vnitřních prostorách objektu šaten a WC. 

 Brát do areálu psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky. 

 Používat vařiče a otevřený oheň. 

 Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazený prostor (tvrdý míč lze použít pouze na hřišti pro nohejbal). 

 Vnášet skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

 Vynášet z prostoru bufetu nápoje ve skle. 

 

 

Provozní řád přírodního koupaliště v plném znění je k dispozici v provozní budově u správce koupaliště. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


