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VODA V NAŠICH BAZÉNECH
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VODY
Oba naše bazény mají samostatnou technologii čištění vody, která plně splňuje přísné hygienické předpisy. Voda je
ošetřována velmi výkonnou UV lampou a pískovou filtrací. Díky tomu je v bazénech zajištěna průzračná voda zbavená
všech nečistot. Pískové filtry jsou každý den důkladně proprány a bazén je denně po skončení provozu čištěn a dopuštěn
čerstvou pitnou vodou. Pečlivý dohled našich techniků a použití automatického dávkovače zajišťují, aby byla po dobu plavání
miminek, koncentrace chlóru ve vodě na nejnižší možné hranici, kterou povoluje hygienická vyhláška. Díky této technologii a
stálé kontrole našich zaměstnanců, je po celý den voda zcela čistá a vyhovuje nejnáročnějším požadavkům pro plavání dětí s
rodiči. Čistota vody odpovídá normě 135/2007 a každý týden je testována v laboratořích a kontrolována hygienickou stanicí.
Tento způsob čištění vody s minimálním obsahem chlóru však klade i vysoké požadavky na dodržování základní hygieny
klientů. Zachytí-li senzory ve vodě větší množství nečistoty, obsah nevázaného chlóru se mění na vázaný a je ve vodě
více cítit a teprve díky vázanému chlóru mohou při přecitlivělosti na chlór vzniknout kožní reakce. Velmi oceníme, když i
vy přispějete k udržení čisté vody v našich bazénech.
SPRCHOVÁNÍ a ODLIČOVÁNÍ
Sprchování je důležité, abychom eliminovali množství nečistot, které na svém těle do bazénu přineseme. Bazénová
chemie tyto nečistoty sice zachytí a vyčistí, nicméně je zbytečné zhoršovat kvalitu vody tím, že se neosprchujeme,
potažmo se osprchujeme v plavkách (nečistota se zachytí v nich a je přenesena do bazénu). Množství chlóru v bazénu je
přímo úměrné množství nečistot. Neosprchovaný člověk tak zvyšuje množství chlóru a další chemie, která je potřebná
pro následné pročištění vody.
K důkladnému sprchování patří i odličování. V šatnách i sprchách můžete využít odličovací tampónky a mléko.
Pozor na zbytky mýdla. Je důležité sprchové gely, šampony, tělová mléka, atd. pečlivě opláchnout. Dostanou-li se tyto
prostředky do bazénu, jsou z vody prakticky neodstranitelné.

Dodržováním správných postupů vybudujete vašemu dítěti správné hygienické návyky na celý jeho život!
VODA V UŠÍCH A AKLIMATIZACE
Voda v uších dětem nevadí. Problém nastává, pokud voda v uších zůstane a zastydne v nich. V prostorách sprch a šaten
jsou k dispozici vatové tampony, kterými je vhodné vytřít vodu ze zevních zvukovodů ("šťourátka" do uší malých dětí
nepatří). Voda z vnitřních zvukovodů samovolně vyteče či vyschne. Nebudete-li tedy po kurzu spěchat a zůstanete v
prostorech budovy alespoň půl hodiny po skončení lekce, záněty středouší ani jiná nachlazení vašemu miminku v přímé
souvislosti s plaváním nehrozí.
PRO TY, KTEŘÍ CHODÍ
Prostory vodního SPA a sprch jsou kluzké a děti je občas těžké uhlídat. Můžete jim pořídit gumové pantofle
s protiskluzovou podrážkou, nejlépe s páskem přes zadní část nohy, aby v nich byla nožka dostatečně pevná.
PŘEBALOVÁNÍ dětí je povoleno pouze na přebalovacích pultech a podložkách v prostorech dámských a pánských šaten.
KOJENÍ je povoleno v šatnách, v dětském koutku, případně u stolečků na recepci. Přímo v bazénu a v páře kojení
povoleno NENÍ.
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