Provozní řád
I. Identifikační údaje
Adresa a název zařízení :

Plavecká hala - Žižkovo údolí 276, 418 01 Bílina
Sauna, tel. 417 823 283

Majitel objektu :

Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Provozovatel : - právnická osoba Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
- sídlo provozovny Teplická 899, 418 28 Bílina
IČ: 708 85 222
DIČ: CZ70885222
Toto aktuální znění zřizovací listiny je vydáno v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( ve znění pozdějších změn a doplňků), jakož i
v souladu s dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy a nahrazuje zřizovací
listinu ze dne 14. 12. 2000 v plném rozsahu. Aktuální znění zřizovací listiny nabývá účinností
dnem 01.01.2016 a bylo schváleno Zastupitelstvem města Bíliny usnesením č. 225 dne 17. 12.
2015.
- odpovědná osoba
Ing. Olga Roučková

Provozní doba :

Pondělí – neděle

Provozní doba :

celoroční s letní odstávkou

Vedlejší služby ( v prostoru sauny) :

nejsou poskytovány

13.00 - 20.00

Kvalita vody v ochlazovacím bazénku:

Sledování kvality vody v ochlazovacím bazénku bude zajištěno dle zákona č. 258/2000 Sb.,o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 238/2011Sb., o stanovení
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
hracích ploch. Bazének je bez recirkulace - bude prováděn pouze mikrobiologický rozbor vody dle
platné legislativy.
Odpovědná osoba: vedoucí zařízení
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II. Popis a kapacita sauny
Saunu stavebně vytváří následující prostory – šatna, prohřívána, ochlazovací bazén,
odpočívárna, úklidová místnost, sklad prádla, WC pro návštěvníky.
Šatna:
K dispozici snadno omyvatelné šatní skříňky, odvětrání zajištěno vzduchotechnickým
zařízením. Vytápění je zajištěno horkovodem, který vytápí celý plavecký areál.
Prohřívána:
Světlá výška prohřívány je 2,3 m. V prohřívárně se nevyskytují žádné kovové
předměty. Sedací plochy a podlaha nejsou ničím napuštěny nebo nalakovány. Horní sedací
plochy jsou umístěny alespoň 1,20 m od stropu prohřívány. V prohřívárně je zajištěno
nejméně 2 m3 prostoru na 1 osobu. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny. Saunové topidlo
je zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Prohřívána je dostatečně větratelná.
Podlaha má protiskluzovou úpravu a je vyspádována k podlahové vpusti.
Ochlazovna:
K ochlazení těla se využívá bazének bez recirkulace. Velikost vodní plochy je 5,6 m2 a při
minimálně 0,5 m2 na jedno místo v prohřívárně odpovídá kapacitě 20 osob prohřívány.
Zdrojem vody pro ochlazovací bazének je pitná voda z městského vodovodního řadu. Stěny i
dno bazénku jsou opatřeny dobře omyvatelným povrchem s protiskluzovou úpravou dna.
Podlaha v okolí bazénku má protiskluzovou úpravu. Bazének je denně vypouštěn po skončení
provozu, stěny i dno bazénku jsou vyčištěny, vydezinfikovány a opláchnuty vodou. Během
provozu je voda v bazénku trvale přiváděna ke dnu a neustále odtéká přepadem ve výši
hladiny do kanalizace. Z toho důvodu není prováděna denní kontrola volného chloru (denní
obměna vody v bazénku je minimálně 30 litrů na jednoho návštěvníka).
Odpočívárna:
Je vybavena lehátky s omyvatelným povrchem. Podlaha je snadno čistitelná a beze spár.
Vytápění a odvětrání zajištěno. Dále je k dispozici WC, pro návštěvníky vybavené
umyvadlem se směšovací baterií s tekoucí teplou a studenou vodou. Odvětrání sociálního
zařízení nuceným způsobem s odtahem do venkovního prostoru.
Úklidová místnost:
Pro ukládání úklidových prostředků je zřízena samostatná větratelná místnost, která je
vybavena výlevkou s tekoucí teplou a studenou vodou. Stěny jsou opatřeny omyvatelným
povrchem.

II.

Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

a) Manipulace s prádlem
Čisté a použité prádlo je skladováno odděleně v samostatných větratelných
místnostech. Vzhledem k tomu, že není prádlo odváženo do prádelny každý den, je
zajištěno jeho dosoušení v samostatném větratelném prostoru, který je umístěn v přímé
návaznosti na sklad použitého prádla. Praní prádla je odváženo do prádelny JIPEWO
se sídlem v Teplicích, Sládkova 14. Za manipulaci s prádlem zodpovídá odpovědná
osoba.
Odpovědná osoba: službu konající saunařka
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b) Dezinfekce v zařízení
Úklid hygienického zařízení včetně ostatních prostor sauny je prováděn prostředky
pro plošnou dezinfekci s virucidním a fungicidním účinkem, které jsou vhodné pro daný
způsob užití a jsou uchovávány v originálním balení. Úklid je prováděn denně před zahájením
provozu, jinak ihned po znečištění. Při úklidu dochází k jejich střídání s různými aktivními
látkami (například - kvartérní amoniové soli, chlornan sodný, různé kyseliny – octová,
peroctová, sírová, dále tenzidy atd.), aby nedocházelo ke vzniku rezistence mikrobů vůči
používanému prostředku. Odpadkové koše se vyprazdňují denně, omyjí a dezinfikují.
Minimálně čtvrtletně je prováděn sanitární den. Službu konající uklízečka a saunařka
zodpovídá za úklid, úklidové přípravky zajišťuje vedoucí areálu.
Odpovědná osoba: službu konající saunařka
c) Další nezbytné údaje.

Na viditelném místě jsou vyvěšeny zdravotní kontraindikace při použití sauny. Lekarnička
první pomoci je vybavena dle metodického doporučení, průběžně doplňována a umístěna u
obsluhy bazénu, tedy plavčíka, který zajišťuje první pomoc v celém areálu a proškolen.
Doporučené vybavení: ophtal
virucidní dezinfekční prostředek na kůži
lokální hemostyptikum ( Gelaspon,Traumacel)
gáza hydrofilní 6,5 x 7,5 cm sterilní
náplast v roli 2,5 cm
obinadlo hydrofilní sterilní 8 x 5 cm
obinadlo škrtící pryžové
trojcípý šátek
nůžky
rouška resuscitační pro dýchání z úst do úst
ochranné rukavice latexové
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Ochlazovací bazén - požadavky na mikrobiologické ukazatele jakosti vody

Ukazatel

Escherichia coli

Jednotka

KTJ/100 ml

počet kolonií při 36°C

KTJ/ml

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

Zpracovala: Diana Blahýnková
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Upravená voda
před vstupem
do bazénu

0

20

0

0

Bazénová voda během provozu
Mezní hodnota

0

100

Nejvyšší mezní
hodnota
>10 KTJ/100 ml
a současně více než
100 KTJ/ml pro počty
kolonií při 36°C nebo
více než 10 KTJ/100
ml pro Pseudomonas
aeruginosa
> 100 KTJ/ml

0

hodnoty Pseudomonas
aeruginosa větší než
50 KTJ/100 ml a
současně více než 100
KTJ/ml pro počty
kolonií při 36°C

0

100 KTJ/100 ml

Za MTSB: Ing.Olga Roučková

