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VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Všeobecná ustanovení: 

Lázeňský řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků, nájemců 

komerčních prostor a obslužného personálu. Každý návštěvník se k jeho dodržování 

zavazuje stupem do budovy a uhrazením vstupného. 

Poskytování služeb v areálu Vodního světa je možné pouze v čase určeném pro veřejnost. 

Vstup do bazénové haly a do sauny je povolen dětem od 6 měsíců – 10 let v doprovodu 

odpovědného zástupce, staršího 18 let. Mladší děti mají vstup do bazénové haly povolen 

pouze v rámci „plavání batolat“ a sice od 8 měsíců a v souladu se zvláštním předpisem. 

Z návštěv budovy Vodního světa jsou vyloučeny osoby nemocné zánětem spojivek, 

nakažlivými chorobami, chorobami kožními, s horečkou, či budící odpor (vyrážky, ekzémy 

atd.), dále bacilonosiči, osoby zahmyzené, opilé, pod vlivem drog, osoby nečisté, 

páchnoucí a v nečistém obleku či plavkách. Nekoupou se rovněž ženy v období 

menstruace. Personál je oprávněn odepřít vstup i osobám nerespektujícím mravní a 

společenské zásady slušného chování. Dále do Vodního světa nebudou vpuštěny osoby, 

které nejsou ochotny respektovat tento lázeňský řád. Vstup a odchod z Vodního světa je 

povolen pouze přes pokladny. V celé budově platí přísný zákaz kouření. 

Sociální zázemí: 

V případě poškození nebo znečištění zařízení je návštěvník povinen škodu ohlásit obsluze 

a uhradit. Za nezletilé návštěvníky škodu uhradí jejich zákonní zástupci nebo osoby, 

které je do areálu doprovází. Ve skříňkách je zakázáno ponechávat cenné věci, jako jsou 

mobily, větší částky peněz, šperky, platební karty atd. Do sociálního zařízení mají 

umožněn přístup pouze návštěvníci, kteří si zaplatili vstupné nebo žáci a učitelé dopravní 

výuky. Ostatní osoby vyjma obslužného personálu tam mají vstup zakázán. Použití 

sociálního zařízení, sprchování a použití skříněk mají návštěvníci v ceně 
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Zásady chování návštěvníků v budově Vodního světa: 

 Každý návštěvník Vodního světa je povinen se před koupáním ve venkovní části 

Vodního světa a po použití opalovacího krému umýt mýdlem a to bez plavek. 

 Po každé návštěvě WC, parní kabiny a místnosti horkého vzduchu se návštěvníci 

před 

 vstupem do bazénů nebo do vířivek osprchují. 

 Při ztrátě čipového náramku nebo jestliže návštěvník poškodí nebo znečistí 

zařízení Vodního světa je povinen škodu ohlásit obsluze a nahradit vzniklou škodu. 

Za nezletilé návštěvníky škodu uhradí jejich zákonný zástupce. 

 Pokud návštěvník způsobí jinému návštěvníku újmu na zdraví nebo škodu na 

majetku nerespektováním lázeňského řádu, nese za své jednání plnou 

odpovědnost. Za nezletilé nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci. 

 Návštěvníci jsou povinni používat pouze čisté plavky bez kovových a 

umělohmotných součástí, které mohou poškodit atrakce nebo zranit jiného 

návštěvníka. Plavky nesmí návštěvník používat k jiným účelům než k plavání a 

ostatním činnostem, při kterých je jejich použití obvyklé. 

 Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky pro plavání. Je zakázáno používání 

ploutví, dále je zakázáno házení těžšími míči, které mohou poškodit zařízení 

Vodního světa a způsobit zranění ostatním návštěvníkům. 

 V prostorách Vodního světa je zakázáno dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se 

potápět a srážet ostatní osoby, skákat do bazénu z podélných stran, vstupovat do 

prostor určených opačnému pohlaví, plivat a smrkat do vody, vykonávat tělesnou 

potřebu do bazénů, volat o pomoc bez vážné příčiny a vstupovat na ochozy 

bazénů, do sprch a šaten v botách. Výjimku tvoří personál Vodního světa, který 

používá dezinfikovanou obuv. 

 Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů obsluhy Vodního světa, která je 

řádně označena a která je zodpovědná za bezpečnost návštěvníků a dodržování 

lázeňského řádu. 

 Do všech prostor Vodního světa je přísně zakázáno donášení skleněných lahví, 

sklenic a předmětů ze skla, holící pomůcky a další předměty, které mohou 

způsobit zranění návštěvníků. 

 Osoby, které nejsou ochotny respektovat lázeňský řád je personál Vodního světa 

povinen z Vodního světa vykázat a to bez navrácení vstupného, v krajním případě i 

za pomoci policie. V tomto případě může být celá záležitost řešena jako 

přestupek. 

 V prostorách sauny, na atrakcích, ve vířivkách i v jiných prostorách Vodního světa 

jsou návštěvníci povinni respektovat vyvěšené upřesňující pokyny,které navazují 

na lázeňský řád Vodního světa. 

 V případě požáru jsou návštěvníci Vodního světa povinni postupovat podle požární 

poplachové směrnice. 
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 Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, přemisťovat vybavení Vodního 

světa, neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci, 

poškozovat nebo bezdůvodně používat přenosné hasicí přístroje nebo jinou 

techniku požární ochrany. 

 Pro poskytnutí První pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené 

místo první pomoci, místnost plavčíka. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti 

požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky 

Vodního světa a pomohou při 

 poskytování první pomoci. 

 Je zakázáno vcházet do prostor určených opačnému pohlaví, vyjma obslužného 

personálu v nutných případech, nebo do prostor označených bezpečnostní 

tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“,. 

 Veškeré úrazy jsou návštěvníci povinni nahlásit plavčíkovi, který zajistí 

kvalifikovanou první pomoc. 

Závěrečná ustanovení: 

 Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo 

nedodržováním tohoto řádu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. 

 Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do areálu mimo věcí umístěné v řádně 

uzamykatelných skříňkách a schránkách. 

 Každý návštěvník si do areálu ve vlastním zájmu přinese pouze oblečení, věci na 

plavání, hygienické potřeby, malý finanční obnos, osobní doklady atd. 

 Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do areálu a věci ponechané bez 

dozoru na venkovní ploše a okolo bazénů. Za cenné věci se považují větší částky 

peněz, šperky, mobily, platební karty atd. 

 Provozovatel neručí za zaparkovaná vozidla na parkovišti a před areálem a za 

odložená jízdní kola návštěvníků. 

 Doklad o zaplaceném vstupném (čipový náramek, vstupenka) musí mít návštěvník 

při sobě pro případ kontroly. 

 Tento lázeňský řád Vodního světa je závazný pro všechny návštěvníky i obsluhující 

personál. 

 Případné krádeže je nutné nahlásit pokladní, která zajistí přivolání policie. Bez 

ohlášení policii nemůže být škoda pojišťovnou a provozovatelem uznána. 

Přílohy lázeňského řádu: 

 Příloha č. 1 - upřesňující pokyny pro návštěvníky venkovní vířivky 

 Příloha č. 2 - upřesňující pokyny pro návštěvníky vnitřních vířivek 

 Příloha č. 3 – upřesňující pokyny pro návštěvníky sauny 

 Příloha č. 4 – upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí parní kabinu nebo 

místnost horkého vzduchu 

 Příloha č. 5 – upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí vnitřní skluzavku 

 Příloha č. 6 – upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí venkovní tobogán 
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 Příloha č. 7 – upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí vnitřní tobogán 

 Příloha č. 8 – provozní řád sportovního areálu 

 Příloha č. 9 – požární poplachová směrnice 
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Příloha č. 1 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky venkovní vířivky: 

1. Použití vířivky je povoleno po důkladné očistě celého těla pod sprchou a mýdlem. 

2. Vířivka neslouží k plavání nebo koupání. Ve vířivce se pouze sedí. 

3. Vířivku doporučujeme použít na závěr návštěvy Vodního světa. 

4. Doba setrvání ve vířivce nemá být ze zdravotních důvodů delší než 15 minut. 

5. Při pocitu nevolnosti je nutno vířivku okamžitě opustit. 

6. Po vypnutí vířivky jsou návštěvníci povinni zřízení okamžitě opustit, aby mohlo 

dojít k řádné úpravě vody. 

7. Kapacita vířivky je max. 12 osob v jednom okamžiku. Tato kapacita nesmí být 

překročena. 

8. Všichni návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhy. 
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Příloha č. 2 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky vnitřních vířivek: 

1. Použití vířivky je povoleno po důkladné očistě celého těla pod sprchou a mýdlem. 

2. Vířivka neslouží k plavání nebo koupání. Ve vířivce se pouze sedí. 

3. Vířivku doporučujeme použít na závěr návštěvy Vodního světa. 

4. Doba setrvání ve vířivce nemá být ze zdravotních důvodů delší než 15 minut. 

5. Při pocitu nevolnosti je nutno vířivku okamžitě opustit. 

6. Po vypnutí vířivky jsou návštěvníci povinni zařízení okamžitě opustit, aby mohlo 

dojít k řádné úpravě vody. 

7. Kapacita vířivek je max. 12 osob v jednom okamžiku a nesmí být překročen. 

8. Všichni návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhy. 
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Příloha č. 3 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky sauny: 

1. Kapacita saunové kabiny je 10 osob. Stejný počet míst je i v odpočívárně. Počet 

skříněk je 40. 

2. Potřeby pro saunování, které si návštěvník přinese: 

 mýdlo 

 šampon 

 ručník 

 osušku nebo prostěradlo 

3. V celém prostoru sauny se návštěvník pohybuje zásadně nahý a bos. Chová se tiše 

a ohleduplně k ostatním 

4. Pobyt v sauně je určen zdravým osobám a každý návštěvník je zde na vlastní 

odpovědnost. 

5. Do sauny nemají přístup osoby, které mají povrchové krvácení, venerické choroby 

a trpí zánětlivým onemocněním, horečkou, nachlazením, průjmem, dále nemocní s 

kožními 

6. chorobami, bacilonosiči a také členům rodin, jichž příslušníci trpí některou 

infekční chorobou 

7. Do sauny není povolen vstup návštěvníkům opilým, pod vlivem drog, zahmyzeným, 

páchnoucím a dále osobám, které nerespektují lázeňský řád a zásady slušného 

chování. 

8. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu, kteří jsou 

osobně zodpovědní za dodržování lázeňského řádu. 
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POSTUP PŘI SAUNOVÁNÍ: 

1. Návštěvník se svlékne v šatně a potom se důkladně umyje mýdlem pod sprchou. 

2. Před vstupem do potní místnosti se návštěvník osuší ručníkem . 

3. Do potní místnosti si návštěvník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne 

nebo lehne tak, aby pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo osušku. 

4. Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5 – 15 minut. Při 

pocitu nevolnosti je nutné ihned potní místnost opustit. 

5. Po opuštění potní místnosti se návštěvník osprchuje teplou vodou a ochladí se 

v některém ochlazovacím bazénu nebo pod sprchou. Je přísně zakázáno vstoupit 

do ochlazovacího bazénu bez osprchování!! 

6. Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárně, popř. doplnění tekutin. 

7. Tento saunovací cyklus doporučujeme 3 – 5x opakovat. 

8. Doba pobytu v prostorách sauny je 120 minut. 

9. Ve všech prostorách sauny je nutné z hygienických důvodů při sezení nebo ležení 

používat k podložení ručník nebo prostěradlo. 

10. V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla. 

V prostoru celé sauny je zakázáno: 

barvení vlasů, holení, přepírání ručníků, osušek a prostěradel a provádět další činnosti, 

které nesouvisí s provozem sauny. 

Dále je zakázáno používání skleněných a porcelánových sklenic a lahví vyjma místnosti 

D 005 (předsíň sauny), donášení otravin a jejich konzumaci ve všech prostorách sauny. 
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Příloha č. 4 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí parní 

kabinu nebo místnost horkého vzduchu: 

1. Pobyt v parní kabině a v místnosti horkého vzduchu je určen zdravým osobám a 

každý návštěvník je zde na vlastní odpovědnost. 

2. Do obou místností si návštěvník sebou bere osušku nebo prostěradlo aby pot 

odkapával na toto prostěradlo nebo osušku. 

3. Po opuštění obou místností je zakázáno vstoupit do vířivky nebo do kteréhokoliv 

bazénu bez osprchování. 

4. V obou ústnostech je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla. 

5. Doporučená doba pobytu je individuální a pohybuje se od 5 – 15 minut. Při pocitu 

nevolnosti je nutné místnost ihned opustit. 
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Příloha č. 5 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí vnitřní 

skluzavku: 

1. Skluzavku smějí používat osoby – plavci starší deseti let. 

2. Osoby jezdí v každé dráze jednotlivě a to v takovém časovém intervalu, kdy 

přecházející návštěvník opustil skluzavku. 

3. Na skluzavce se jezdí pouze vleže na zádech. Jízda hlavou dopředu je zakázána. 

4. Během jízdy je zakázáno si sedat a brzdit jízdu. 

5. Návštěvník skluzavky se po dojezdu nesmí zdržovat v dojezdovém bazénku, který 

není určen k plavání ani koupání. Bazén musí urychleně opustit. 

6. Skluzavku lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda. 

7. Návštěvník vnitřní skluzavky musí respektovat příkazy a upozornění obslužného 

personálu. 

8. Návštěvník vnitřní skluzavky jezdí na vlastní nebezpečí (jeho zdravotní stav by 

měl tomu odpovídat). 

9. Na vnitřní skluzavce nesmí jezdit osoby po požití alkoholu nebo po požití jiných 

látek, které by snížily jejich pozornost a soustředěnost. 

10. Je zakázáno během jízdy přelézat z jedné dráhy na druhou. 
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Příloha č. 6 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí venkovní 

tobogán: 

1. Vodní tobogán smějí používat osoby - plavci starší osmi let. 

2. Osoby jezdí jednotlivě a to v takovém časovém intervalu, kdy předcházející 

návštěvník opustil tobogán. Informativně jsou délky jízdy stanoveny na 

startovacích hodinách. Je-li ručička poli START, musí se okamžitě odstartovat. 

Jestliže uživatel tobogánu neodstartuje v daném časovém limitu start, musí 

čekat na další start. 

3. Jízda více osob za sebou je zakázána. 

4. Na vodním tobogánu se jezdí pouze vleže, tj.na zádech. Jízda hlavou dopředu je 

zakázána. 

5. Během jízdy je zakázáno si sedat a brzdit jízdu. 

6. Návštěvník tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu do vody, toto 

místo musí urychleně opustit – není určeno k plavání ani koupání. 

7. Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda. 

8. Návštěvník tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění obslužného personálu. 

9. Návštěvník tobogánu jezdí na vlastní nebezpečí (jeho zdravotní stav by měl tomu 

odpovídat). 

10. Na tobogánu nesmí jezdit osoby po požití alkoholu, nebo po požití jiných látek, 

které by snížily jejich pozornost a soustředění. 

11. Vstup na tobogán je možný pouze přes brodítko. 
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Příloha č. 7 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

Upřesňující pokyny pro návštěvníky, kteří použijí vnitřní 

tobogán: 

1. Vodní tobogán smějí používat osoby – plavci starší deseti let. 

2. Osoby jezdí jednotlivě a to v takovém časovém intervalu, kdy předcházející 

návštěvník opustil tobogán. Informativně jsou délky jízdy stanoveny na 

startovacích hodinách. Je-li ručička v poli START, musí se okamžitě odstartovat. 

Jestliže uživatel tobogánu neodstartuje v daném časovém limitu, musí čekat na 

další start. 

3. Jízda více osob je zakázána. 

4. Na vodním tobogánu se jezdí pouze vleže, tj. na zádech. Jízda hlavou dopředu je 

zakázána. 

5. Během jízdy je zakázáno si sedat a brzdit jízdu. 

6. Návštěvník tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v míst dopadu do vody, toto 

místo musí urychleně opustit – není určeno k plavání ani koupání. 

7. Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li korytem vody. 

8. Návštěvník tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění obslužného personálu. 

9. Návštěvník tobogánu jezdí na vlastní nebezpečí (jeho zdravotní stav by měl tomu 

odpovídat). 

10. Na tobogánu nesmí jezdit osoby po požití alkoholu nebo po ožití jiných látek, 

které by snížily jejich pozornost a soustředěnost. 
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Příloha č. 8 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

LÁZEŇSKÝ ŘÁD 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 

Tento provozní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků a 

obslužného personálu. Každý návštěvník se k jeho dodržování zavazuje vstupem do areálu 

sportovišť. 

 Používání sportovního areálu je možné pouze v provozních hodinách pro veřejnost 

a po uhrazení vstupného. 

 Vstup je povolen pouze na vlastní nebezpečí. 

 Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo 

osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. 

 Je zakázán vstup se psy. 

 Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. 

 První pomoc při zranění zajišťuje plavčík. 

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál oprávněn odepřít 

návštěvníkovi vstup nebo ho vykázat ze hřiště a to i osobám nerespektujících mravní a 

společenské zásady slušného chování. V případě nutnosti bude přivolána policie. Celá 

záležitost může být řešena jako přestupek se všemi důsledky. 

 Součásti sportovního areálu: 

o tenisový kurt 

o plážový volejbal 

o bikrosová dráha 

o dětské dopravní hřiště 

o chlazená bruslařská plocha 

o plážový fotbal 

o sociální zázemí a učebna dopravní výchovy 

 Upozornění: v budově platí přísný zákaz kouření. 
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Zásady chování návštěvníků ve 

sportovním areálu: 

Tenisový kurt: 

1. Vstup na tenisový kurt je povolen max. 4 osobám v jeden okamžik. 

2. Používat tenisový kurt je dovoleno pouze v obuvi k tomu určené, tzn. tenisová 

obuv na antuku, popř. obuv s jemným vzorkem. 

3. Po použití tenisového kurtu je návštěvník povinen tenisový kurt uvést do 

původního stavu, tzn. minimálně zamést. 

4. Osoba užívající tenisový kurt je povinna chovat se tak, aby neohrožovala provoz 

na ostatních sportovištích. 

5. Za úmyslné ničení zapůjčených sportovních potřeb a zařízení hřišť je návštěvník 

povinen zaplatit určenou náhradu. 

Plážový volejbal: 

1. Počet hráčů není omezen. 

2. Vstup na hřiště je povolen pouze bez jakékoliv obuvi. 

3. Návštěvník je povinen chovat se obezřetně při nuceném vstupu na bikrosovou 

dráhu. 

4. Za úmyslné ničení zapůjčených sportovních potřeb a zařízení hřišť je návštěvník 

povinen zaplatit určenou náhradu. 

Bikrosová dráha: 

1. Vstup na bikrosovou dráhu je pro děti do 10 let povolen pouze v doprovodu osoby 

starší 18 let a dětem do 15 let pouze s ochrannou přilbou. 

2. Max. počet uživatelů v jeden okamžik je omezen na 10. 

3. Používat bikrosovou dráhu je povoleno pouze s jízdním kolem v dobrém 

technickém stavu. 

4. Směr jízdy je v protisměru hodinových ručiček a jezdí se pouze po bikrosové 

dráze. 

5. Návštěvníci jsou povinni nepřeceňovat své schopnosti a jezdí tak, aby 

nebezpečnou a rychlou jízdou neohrozili sebe i ostatní návštěvníky areálu. 

6. Na bikrosové dráze je zakázáno běhat, jezdit v protisměru, brzdit provoz a 

ohrožovat provoz na ostatních sportovištích. 
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Dětské dopravní hřiště: 

Dětské dopravní hřiště slouží ve vyhrazených hodinách k praktické výuce dopravní 

výchovy dětí školního a předškolního věku, dále je určeno veřejnosti pro bruslení na 

kolečkových bruslích. Součástí dětského dopravního hřiště a sportovišť v areálu Vodního 

světa Kolín je též učebna dopravní výchovy s hygienickým zázemím sportovišť. 

Výuka na dětském dopravním hřišti probíhá podle výukového programu učitelů dopravní 

výchovy (BESIP), v odpoledních hodinách slouží k osvojování správných návyků dětí v 

silničním provozu pod vedením zákonných zástupců. Pro praktickou výuku je možno použít 

řádné vybavená jízdní kola, šlapací nebo elektrická vozítka. Děti do 15 let musí používat 

na kolech ochrannou přilbu. Všichni účastníci výuky jsou povinni respektovat dopravní 

značky a chovat se k ostatním ohleduplně. 

Zvláštní pokyny pro bruslící na kolečkových bruslích: 

1. Hřiště je možné použít k bruslení pouze ve vyhrazených hodinách. 

2. Maximální počet bruslařů v jeden okamžik je omezen na 230 osob. 

3. Jezdí se po pravé straně po směru hodinových ručiček pouze po obvodových 

komunikacích. Po dohodě všech účastníků je možné změnit směr jízdy. 

4. Všichni návštěvníci jsou povinni se k sobě chovat ohleduplně. 

5. Vstup pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

6. Na dráze je zakázáno jezdit v protisměru, běhat bez bruslí a ohrožovat ostatní 

návštěvníky sportovišť. 

7. Bruslící jsou povinni respektovat pokyny obsluhy, která nese odpovědnost za 

bezpečný provoz hřišť. V případě potřeby obsluha zajistí při úrazu první pomoc, 

popř. přivolání záchranné služby. 
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Chlazená bruslařská plocha: 

1. Vstup na ledovou plochu je možný pouze v bruslích, které si návštěvníci obují na 

určeném místě. 

2. Při bruslení je zakázáno používání hokejových holí, puků, dále se na ledové ploše 

nesmějí konzumovat potraviny, nesmí se kouřit a odhazovat nečistoty na led. 

3. Bruslí se v jednom směru, dokola podél mantinelu. 

4. Hokejovou výzbroj je možné použít pouze v případě pronájmu ledové plochy na 

hraní hokeje. 

5. Při provádění údržby ledové plochy jsou návštěvníci povinni led opustit a nesmí se 

opírat o mantinely. 

6. Vrátit se na ledovou plochu po údržbě je povoleno pouze na pokyn obsluhujícího 

personálu. 

7. Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou 

bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních a kličkovat mezi ostatními. 

8. Návštěvníci jsou povinni používat rukavice. 

9. Návštěvníkům se doporučuje používání ochranných přileb. 

Plážový fotbal: 

1. Počet hráčů není omezen. 

2. Vstup na hřiště je povolen pouze bez jakékoliv obuvi. 

3. Za úmyslné ničení zapůjčených sportovních potřeb a zařízení hřišť je návštěvník 

povinen zaplatit určenou náhradu. 



VODNÍ SVĚT KOLÍN  Lázeňský řád 

17 

 

Příloha č. 9 

VODNÍ SVĚT KOLÍN 

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo 

ohlášení požáru 

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen neprodleně sám, nebo za pomoci jiných pokusit se 

uhasit jej dostupnými hasícími prostředky. Nestačí-li svými silami ani prostředky ke 

zdolání požáru, musí neprodleně vyhlásit požární poplach. 

Před hašením elektrických zařízení se musí naprosto bezpečně vypnout proud nebo 

použít práškový nebo sněhový přístroj. 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Požární poplach je vyhlašován hlasitým voláním HOŘÍ. 

Postup při vyhlášení požárního poplachu: 

Po vyhlášení požárního poplachu přítomná osoba hlásí požár na ohlašovnu požáru. Do 

příjezdu Hasičského záchranného sboru řídí záchranné práce vedoucí nebo přítomný 

zaměstnanec. Zaměstnanci se snaží o likvidaci a nešíření požáru dostupnými hasícími 

prostředky. Dbají opatrnosti, aby nikdo neutrpěl úraz. 

V objektu přítomné osoby a zaměstnanci společnosti, kteří se nepodílejí na likvidaci 

požáru se shromáždí ve venkovních prostorách tak, aby nepřekáželi při zásahu HZS. 

Po příjezdu Hasičského záchranného sboru kraje vedoucí nebo určený zaměstnanec 

informuje jeho velitele o místě požáru, jeho rozsahu, není-li přímo ohrožen lidský život a 

jaké jsou v místě požáru hořlavé materiály. 

Po příjezdu Hasičského záchranného sboru se zaměstnanci řídí rozkazy velitele zásahu, 

který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších záchranných prací nebo 

likvidaci požáru. 

Místo ohlašovny požáru 

Ohlašovna požáru je umístěna v recepci. 
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Důležitá telefonní čísla: 

Hasičský záchranný sbor  150 

Policie 158  integrovaný záchranný systém  112 

Záchranná služba  155 

Technik požární ochrany 724 125 490 

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb 

Poruchy el. proudu 800 154 978 

Poruchy vody 321 724 242 (po-pá 8 – 14 hod.) 

 321 725 601 


