Zpráva o kontrolní akci

Megaskluzavka - Slide Czech ve Valašském Meziříčí, na ulici Příčná

Ve dnech 28. 6. 2019 - 29. 6. 2019 (pátek a sobota) proběhl ve Valašském Meziříčí již 2. ročník sjezdu
na obří skluzavce o délce cca 150 m a šířky 5,5 m, která byla instalovaná na ulici Příční. Jedná se
o unikátní novinku zábavné vodní atrakce určené pro téměř všechny věkové kategorie, která se koná
i v dalších městech České republiky. Organizátorem akce byla společnost Profesmedia s.r.o., která
danou akci pořádala pod záštitou Města Valašské Meziříčí.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedla v pátek dne 28. 6. 2019
v dopoledních hodinách na dané akci státní zdravotní dozor, který byl zaměřený na kontrolu:
 zásobování vodní atrakce pitnou vodou (zdroj),
 plnění hygienických požadavků bazénové vody z provozu vodní atrakce (způsob a rozsah
kontroly jakosti vody včetně evidence),
 kapacitu sanitárních zařízení pro návštěvníky akce včetně možnosti převlékání,
 úklid a dezinfekce plochy a prostorů areálu.
Zdrojem pitné vody na danou akci byl veřejný vodovod, na který byla skluzavka napojena pomocí hadic
z hydrantu umístěného na ulici Příční. Voda ve skluzavce cirkulovala za pomocí elektrických fukarů
umístěných podél skluzavky. Recirkulační voda ve skluzavce byla dezinfikována pomocí chlorovaného
rychlorozpustného granulátu značky Chemoform. V pravidelných intervalech (každé 2 hodiny) byly
obsluhou skluzavky odebírány vzorky bazénové vody v dojezdovém bazénku a měřeny za pomocí
testerů pro stanovení obsahu volného chloru. Naměřené hodnoty volného chloru upravené
bazénové vody se pohybovaly rozsahu od 0,3 do 0,8 mg/l, což splňuje hygienický limit volného
chloru pro bazénovou vodu. Pitná voda byla obsluhou do vodní atrakce průběžně doplňována
z hydrantu. Celkové množství pitné vody pro skluzavku bylo odhadováno na cca 8 m3.
Pro veřejnost byl u vstupu k vyplnění Registrační formulář se závaznými
bezpečnostními pravidly a se všeobecnými obchodními podmínkami a dále
pro osoby od 6 do 15 let byl vstup jen se souhlasem zákonného zástupce
nebo rodinného příslušníka staršího 18 let. Registrace byla možná
i elektronicky na webových stránkách pořadatele.
Veřejnost se převlékala do plavek v přistavené stanové převlékací kabině
rozdělené pro muže a pro ženy.
Návštěvníci měli možnost si svoje osobní věci uschovat v úschovně. Akci dozorovali zdravotníci
z Českého červeného kříže. Město Valašské Meziříčí poskytlo organizátorům několik nádob na
komunální odpad a úklid a pořádek zajišťovali pracovníci Technických služeb Města Valašské Meziříčí.
V areálu byly umístěny celkem 2 mobilní WC – Marius Podersen Group.
Dle sdělení organizátorů se akce Slide Czech ve Valašském Meziříčí za oba dny zúčastnilo cca
500 osob a z toho odhadem 300 osob využilo obří skluzavku.
Ve Zlíně, dne 2. 7. 2019,
Zpracovala: Bc. Miroslava Chytilová

