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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UMĚLÉM VENKOVNÍM  
BAZÉNKU     – DĚTSKÉM KOUPALIŠTI  

Umělý  venkovní  bazének  –  dětské  koupaliště je  součástí  sportovního  areálu  v majetku
Tělovýchovné jednoty Tesla Brno, který byl postaven v akci „Z“ Obvodním národním výborem
Brno  III  a  zprovozněn  v roce  1987.   Stavební  kolaudace,  zprovoznění  bylo  realizováno
v souladu s platnými předpisy a zákonnými normami r. 1987 a to:

- hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR č. 48 z roku 1978 a pozdějšími
úpravami hygienických norem

- provozním předpisem pro  cirkulační  úpravnu vody  bazénu  ve  sportovním areálu
Tesla Brno – Lesná, předané Hygienicko-epidem. stanici MěHES

- provozními pravidly pro BOZ při provozu a údržbě chlorovacího zařízení vydaných
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR

- aj.

V návaznosti na zákon ČR 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000  o „Ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů“,  zejména pak  „Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
464/2000 Sb. ze dne 8. 12. 2000“, kterou se stanoví hygienické požadavky na umělá venkovní
koupaliště, přistupuje Tělovýchovná jednota k novelizaci  „Provozního řádu“ tohoto zařízení.

Základní údaje o venkovním bazénku – dětském koupališti představují:

- kruhový bazén o % 12,5 m2  
- obsahu 90 m3

- hloubkou 50 – 80 cm
- s výpustí vody u středu bazénku
- napuštění bazénku z bočních trysek pod přepadovým žlábkem
- vlastní cirkulační systém vody ( viz. úprava vody )

Příslušenství:

- 8 šatnových buněk pro převlečení, nikoliv pro uložení oblečení v rozsahu
4 šatny pro ženy
4 šatny pro muže

- 1 WC pro ženy s 2 oddělenými kójemi WC a 1umyvadlem
- 1 WC pro muže s 1 oddělenou kójí WC , 1 umyvadlem a 1 pisoárem
- 2 společné venkovní sprchy s brouzdalištěm a kohoutkem pitné vody

Umělý venkovní bazének  - dětské koupaliště svým provozním charakterem je určeno dětem
od 1 – 6 let s rodičovským dohledem, nebo jinou dospělou osobou nad 18 let, odpovědnou za
bezpečnost dítěte.
Časový  provoz  bazénku  je  stanoven  pro  letní  období  od  1.  června  do  31.  srpna,  dle
povětrnostních podmínek případně rozhodnutí vedení „Sportovního areálu TJ Tesla Brno“.
Provozní doba je od 10:00 hod. případně 11:00 hod. do 18:00 hod.



Pokyny  pro  účastníky  –  uživatele  jsou  dány  „Provozním  řádem  venkovního  bazénku  –
dětského koupaliště, viditelně umístěného ve venkovních prostorách sportovního areálu.  

C.  PROVOZNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE
UMĚLÉHO VENKOVNÍHO BAZÉNKU – DĚTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
se podřizují normativům vyhlášky 464/2000 určujících provozní podmínky pro volná koupaliště
v přírodě.

I. JAKOST VODY  
( dle §2 vyhlášky 464/2000 )

1 – 2.    Mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikální ukazatele na kvalitu jsou stanoveny
tabulkou č. 1

3.    Provozní – časový rozsah je stanoven od 1. června do 31. srpna dle povětrnostních    
podmínek a počtem účasti veřejnosti ( dětí a rodičů ).

II. KONTROLA A HODNOCENÍ JAKOSTI VODY  
( dle §3 vyhlášky 464/2000 )

1. Kontrola  vody  je prováděna 14 dní  před  zahájením  vlastního  sezónního  provozu, 
s ohlášením zahájení provozu u Městského hygienika v Brně.

4– 5. Rozmístění vzorkových míst je určen Městským hygienikem v Brně v souladu s objemem
vody  a  počtem  koupajících  se  osob.  Představuje  týdenní  (  1x  )  odběr  vzorků
z bazénku.

III. VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ A ÚKLID  
( dle § 4 vyhlášky 464/2000 )

1. Prostor umělého venkovního bazénku – dětského koupaliště zaručuje svojí stavební
polohou  odvodnění  a  odkalizování.  Odpočinkové  plochy  jsou  osety  travnatým
porostem, který je technicky spravován.

2. Je  zajištěna  pitná  voda  jednak  v sociálním  zařízení,  tak  venkovním  kohoutkem
v prostoru venkovních sprch. Pitný režim veřejnosti zejména dětí, zabezpečuje rovněž
bufet, který se nalézá v prostorách areálu.

3. Šatny jsou oddělené podle pohlaví v rozsahu 4 šatny ( pouze pro převlečení ) pro
muže, 4 šatny pro ženy s omyvatelným povrchem.V každé šatně je umístěn věšák a
židle. Stavební normy šaten odpovídají svým rozsahem požadovaným parametrům.

4. Sprchy  jsou  dvě  venkovní,  odpovídají  kapacitě  návštěvnosti.  Voda  je  pitná
z vodovodního veřejného řádu. Podlaha sprch je vybetonovaná, snadno omyvatelná.
Odpad je odveden do městské kanalizace.

5. Záchody (WC) jsou stavebně uzavřené, odděleny pro muže a ženy v rozsahu: u mužů
1 pisoár,  1 splachovací  mísa WC,  1 umyvadlo. U žen 2 splachovací mísy WC 1
umyvadlo.  Kapacita  WC odpovídá rozsahu návštěvnosti.  Vzdálenost  od  koupání  a
slunění odpovídá normativu. Záchody WC jejich stěny a podlaha je okachličkovaná,
snadno omyvatelná a desinfikovatelná  ( chloramin ).

6. Odpadní vody z WC a umyvadel jsou svedeny do veřejné kanalizace. V prostorách
objektu  umělého  venkovního  bazénku  –  dětského  koupaliště  jsou  rozmístěny
odpadkové koše. 



7. Každodenně před zahájením provozu je prováděn v celém venkovním prostoru úklid, a
to současně s úklidem sociálních místností s provedením desinfekce ( chloramin ). 
V průběhu  provozu  je  pracovníkem  sportovního  areálu  prováděna  kontrola  stavu
sociálních místností s okamžitou úklidovou úpravou.

IV. ZDROJ VODY  
( dle § 7 vyhlášky 464/2000 )

Zdroj vody pro umělý venkovní bazének  - dětské koupaliště je z vodovodního řádu města
Brna .

V. HYGIENICKÉ POŽADAVKY  
( dle § 8 vyhlášky 464/2000 )

Jsou dány body 1 – 8 a odpovídají stanoveným požadavkům Hygienika města Brna.

VI. ÚPRAVA VODY UMĚLÉHO VENKOVNÍHO BAZÉNKU – DĚTSKÉHO KOUPALIŠTĚ  
( dle § 9 vyhlášky 464/2000 )

Viz příloha

VII. KONTROLA JAKOSTI VODY  

TJ Tesla Brno v rámci provozu umělého bazénku – dětského koupaliště provádí kontrolu 
jakosti vody následovně:

       1. -    pH denně
- barvu vody denně
- nečistoty denně
- průhlednost 14 denní

       2. a) Měření obsahu chloru ve vodě je prováděno pomocí chemické látky O-folidinu, kde
výsledné hodnoty jsou porovnávány se standardem.

    
b) Stanovení hodnoty pH ve vodě bazénku provádíme pomocí Bromthylové modři, kdy

vzniklá chemická reakce je porovnána se standartou.

c) Redox potenciál je měřen pomocí ručního měřícího přístroje Redox.

       3.   1x týdně je prováděn odběr vzorků vody pro kontrolu a vyhodnocení kvality vody
pro městskou hygienickou laboratoř, pro stanování limitovaných hodnot ( viz tabulka
hodnot ).

 



KONTROLA JAKOSTI VODY – MĚŘENÍ HODNOT

1. Měření obsahu chloru ve vodě je prováděno pomocí chemické látky O-FOLIDINU, kde 
výsledné hodnoty jsou porovnávány se standartou.

2. Stanovené hodnoty pH ve vodě jsou kontrolovány pomocí BROMTHYLOVÉ modři, kdy 
vzniklá chemická reakce je porovnána se standartou.

3. Redox potenciál je měřen přístrojem REDOX.   
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