Provozní řád
přírodního koupaliště – nádrže ke koupání v Sobotce
Provozní řád je vypracovaný dle § 6 odstavce 3c, zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 238/2011 Sb. o
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
Název koupaliště:
Majitel:
Provozovatel :
IČO:
Mobil:
Provozní doba:
Sezóna:
Umístění:

Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem
Město Sobotka
Zuzana Kynzlová, Dolní Bukovina 44,
295 01 Horní Bukovina
87292963
723 833 768
09:00 – 19:00
15.6. – 15.9.
parc. č. 1486/3 o výměře 2063 m2 (vodní nádrž přírodní, vodní
plocha), KU pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín
na LV č. 10001 pro katastrální území Sobotka, obec Sobotka
I. Areál koupaliště

Přírodní koupaliště v Sobotce je zákonem definováno jako nádrž ke koupání, v němž je
voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým
přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody.
Areál je oplocený, vjezd a vchod je přes vrátnici.
V areálu se nachází:
Nádrž ke koupání se skokanskými bloky
Postavena byla v roce 1946 a dodatečně byla provedena izolace dna. Rozměr je 60,10 x
30,10 m, hloubka se pohybuje od 0 m do 4 m. Obsah vody je cca 3600 m3. Stěny a dno
jsou vybetonovány a natřeny. Z celkové plochy je ½ pro neplavce.
Voda je napouštěna dvěmi studněmi a jedním vrtem. Studny jsou z roku 2001, studna
označena jako S1 sahá do hloubky 13 m, studna označena jako S2 sahá do hloubky 10
m. Tyto studny jsou vybaveny elektrickými čerpadly z roku 2011. Voda se čistí sacími
potrubími pomocí dvou čerpadel přes pískové filtry umístěnými v objektu pro filtraci
vody z roku 1996 v rohu u bazénu. Vrt byl vybudován během roku 2014. Voda z vrtu
vtéká do nádrže na mělčině.

Každý rok je nádrž na jaře vypuštěna, mechanicky vyčištěna, dle potřeby opraveny stěny
a dno a provedena jednorázová dezinfekce. Nádrž se poté napustí ze studen a z vrtu.
Do nádrže ke koupání je možné vstoupit třemi vstupy přes sprchy s brouzdalištěm
z betonu s izolací a obklady nebo nátěrem (r.2002).
Maximální kapacita je 1600 osob.
Hlavní budova
Byla postavena v roce 1987, jedná se o volně stojící montovanou budovu na bázi dřeva,
štítové zdi jsou zděné. Budova je obdélníková s 2 nadzemními podlažími a terasou, která
byla přistavěna dodatečně k jedné ze štítových zdí v r. 1995 směrem k bazénu. Na
opačné straně budovy je ocelové schodiště z roku 1990, které vede do 1. patra. Patro je
přístupné i z přízemí budovy po dřevěných schodech.
V přízemí je umístěno občerstvení se zázemím pro jeho provoz, společenská místnost
s televizí, kancelář správce, sprchy pro ženy s umývárnou (4 sprchy + 5 umyvadel), WC
pro ženy s umývárnou (4 x WC + 2 umyvadla), WC pro muže s umývárnou (3 x WC + 3
x pisoár + 1x umyvadlo), sprchy pro muže s umývárnou (4 sprchy + 5 umyvadel), WC
pro zaměstnance občerstvení s umyvadlem se samostatným vchodem z chodby a šatna
pro zaměstnance.
V prvním patře je 13 pokojů, sprchy pro ženy (2 sprchy + 3 umyvadla) a WC pro ženy
s umývárnou (2 x WC + 1 x umyvadlo), sprchy pro muže (2 sprchy + 3 umyvadla) a WC
pro muže s umývárnou (2 x WC + 1 umyvadlo) a vstup na terasu.
Chatičky
V areálu je 10 montovaných samostatně stojících přízemních chat (typ 205 T)
zastřešených sedlovou střechou, postaveny byly v roce 1966, postupně jsou
rekonstruovány. K chatičkám patří kuchyňka, která je umístěna v montovaném objektu
poblíž.
Hygienické zařízení
Zděný objekt z roku 1991 umístěný za hlavní budovou. Obsahuje WC pro ženy (3 x WC
+ 1 umyvadlo) a WC pro muže (2 x WC + 2 x pisoár + 1 x umyvadlo), vpředu je 6 boxů
sloužící jako převlékárny. Vchod je zastřešen dřevěným přístřeškem.
Stánek s občerstvením
V areálu je rovněž samostatný kiosek vedený jako cukrárna.
Technická budova
Stavebně oddělená, slouží k uskladnění nářadí, nástrojů a pracovních strojů sloužících
zejména k údržbě zeleně a travnatých ploch.
Odpočinková plocha
Odpočinková plocha se nachází podél obou stran bazénu, tvoří jí trávník, který je
pravidelně sečen.

Dětské hřiště
Dřevěné prvky: domeček, houpačky a skluzavka splňující normu ČSN 1176/2000 a
dopadovou plochu podle normy ČSN EN 1177.
Sportovní hřiště
Hřiště s pískem a ocelovými tyčemi na uchycení sítě. Rozměr 13 m x 9 m. Určené
zejména na volejbal.
II. Čištění bazénu a úklid areálu koupaliště
1. Čištění bazénu
Mechanické čištění se dle potřeby se prování koštětem a bazénovým vysavačem, před
provozem a během provozu se z vody odstraňují nečistoty sítem na násadě.
2. Úklid odpadků
Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu koupaliště, ve vnitřních i na vnějších
prostorech. Vyprazdňují se dle potřeby, nejméně však jednou denně před začátkem
provozu. Odvoz odpadků z areálu zajišťuje firma zajišťující odvoz odpadu.
3. Úklid areálu
Každý den se před zahájením provozu provede úklid všech prostor, včetně ploch
určených pro odpočinek a slunění. Nejméně jednou denně se čistí podlahy umýváren a
záchodů včetně sedátka, které se omývá k tomu určeným desinfekčním prostředkem.
Hygienické prostředky se používají dle návodu výrobce ve virucidní a fungicidní
koncentraci (např. SAVO při koncentraci 5% s dobou působení 30 min, SAVO PRIM
při koncentraci 3% s dobou působení 30 minut. Pro prostřídání dezinfekčních přípravků
k zabránění rezistence mikroorganismů DESAM GK při koncentraci 1,5% s dobou
působení 30 minut. Přípravky vyrábí BOCHEMIE, s. r. o. Příprava roztoků dle návodu
výrobce).
III. Vodní hospodářství
1. Zdroj vody pro sociální zařízení, občerstvení a sprchy
Areál koupaliště je napojen na veřejný vodovod.
2. Zdroj plnící a ředící vody bazénu
Zdrojem jsou dvě studny, vrt v blízkosti hlavní budovy a napojení na veřejný vodovod.
3. Odpadní vody
Voda se vypouští betonovým potrubím do přilehlého vodoteče. Všechna ostatní odpadní
voda je svedena do čistírny odpadních vod.
IV. Kontrola jakosti vody v bazénu
Jakost vody ke koupání je monitorována zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů
znečištění, prováděním vizuální kontroly znečištění makroskopickými řasami nebo
odpady a hodnocením znečištění z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se

osob. Denně se bude sledovat kvalita přitékající vody a hladina vody (barva, zápach,
nečistoty).
Odběr vzorků provádí akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř, výsledky rozboru vody
jsou prostřednictvím provádějící laboratoře předávány příslušné Krajské hygienické
stanici v předepsané elektronické podobě. Archivovány jsou po dobu 5ti let ode dne
vyhotovení.
Odběry se provádějí vždy za provozu koupaliště, nejdříve však 3 hodiny po zahájení
provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoli během
provozu, jedná-li se o odběr v rámci státního zdravotního dozoru.
Vzorky se odebírají z hloubky 30 cm pod hladinou ve vodě, která má hloubku nejméně
1metr, tj. u skokanských můstků.
Četnost odběrů dle přílohy č. 7 vyhlášky 238/2011 Sb.
Dle tabulky č. 1 – ověřování kvality zdroje v rozsahu:
Escherichia coli (limit 30 KTJ/100 ml) - 1x měsíčně
enterokoky (limit 15 KTJ/100 ml) - 1x měsíčně
Dle tabulky č. 2 – ověřování kvality vody v nádrži v rozsahu:
Escherichia coli (limit 100 KTJ/100 ml) – 1x/ 14 dnů
Interstinální enterokoky (limit 50 KTJ/100 ml) – 1x/ 14 dnů
Pseudomonas aeruginosa (limit 10 KTJ/100 ml) – 1x/ 14 dnů
Průhlednost (limit 1 m, v části pro neplavce na dno) – 1x/ 14 dnů
Kontrola je zahájena před předpokládaným počátkem koupací sezony.
V případě, že se sníží průhlednost nebo dojde k výskytu sinic, postupuje se podle
tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
Dojde-li ke znečištění vody ke koupání, je návštěvník koupaliště informován o této skutečnosti po celou dobu trvání znečištění. Informace je umístěna na pokladně u vstupu na
koupaliště a současně v blízkosti koupaliště na viditelném místě, snadno čitelná, v nesmazatelné formě a neobsahuje jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody.
V případě překročení limitní hodnoty mikrobiologického ukazatele, bude bez prodlení
zajištěn opakovaný odběr. Pokud tento opakovaný odběr potvrdí nevyhovující nález, nebude možné koupaliště provozovat – a to minimálně do odstranění závady, doložitelné
vyhovujícím rozborem vody.
V případě nevyhovující jakosti vody vzhledem k hygienickým limitům bude informována také Krajská hygienická stanice včetně sdělení o přijatých opatřeních.
.

V. Bezpečnostní a požární požadavky
Zaměstnanci areálu jsou seznámeni s provozem zařízení, tímto provozním řádem a
vybaveni potřebnými pracovními a ochrannými prostředky. Při práci s hygienickými
úklidovými prostředky ve virucidní a fungicidní koncentraci je pracovník povinen použít
gumové rukavice.
Umístění ručních hasicích přístrojů, které jsou pravidelně kontrolovány revizním
technikem:
Budova na chodbách: 2 ks pěnové a 2 ks práškové
Chatičky: v každé chatičce 1 ks práškového (celkem tedy 10 ks)
Kuchyň: 1 ks práškového
VI. Vybavení lékárničkou
Areál je vybaven lékárničkou, která je k dispozici na pokladně u vstupu do areálu. Je
pravidelně kontrolována a obměňována. Vybavená je minimálně takto: náplasti a
obvazy, elastické obinadlo, borová voda, septonex, traumacelový zásyp, peroxid vodíku,
trojcípí šátek, gumová páska na zaškrcení, teploměr, nůžky, resuscitační rouška pro
umělé dýchání.
VII. Provozní deník
Provozní deník je veden v elektronické podobě a obsahuje:
 Výsledky denního sledování vody
 Výsledky denní kontroly koupaliště
 Datum odběru vzorku vody
 Výsledky rozboru odebrané vody
 Vyvážení komunálního odpadu
 Revize
 Návštěvy kontrolních orgánů (ŽU, hygiena, inspekce práce, OSA…)
 Ostatní události jako např. úrazy

VIII. Stanování
Součástí areálu je plocha k pronajmutí na umístění stanů. Dočasní uživatelé této plochy
mohou používat hygienická zázemí (WC, sprchy…). Provozovatel bude udržovat
pronajímané prostory posečené a uklizené. Osoby kempující v areálu koupaliště vhazují
odpadky do odpadkových košů, které provozovatel nechává pravidelně vynášet a
odpadky z areálu vyvážet. Osoba kempující se při příjezdu nahlásí na recepci, uhradí
poplatek, zapíše se do knihy ubytovaných, obdrží průchodku, klíč od brány a číslo
popisné, které umístí na stan pro možnost kontroly provozovatele. Zároveň bude
poučena o umístění hygienických zařízeních a budou jí poskytnuty informace potřebné
k pobytu. Při odjezdu odevzdá na pokladně průchodku, klíč od brány a popisné číslo.
IX. Vstup se zvířetem do kempu
Vstup do kempu se psy a jinými zvířaty (dále jen „psi“) je povolen pouze za těchto
podmínek:
1. Pes musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.
2. Pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem.
3. Pes musí mít známku a být očkován.
4. Zákaz venčení psů v areálu kempu. Případné exkrementy je majitel psa povinen ihned
uklidit a provozovatel prostor zkontroluje a uvede do hygienického stavu.
5. Platí přísný zákaz vstupu psů do blízkosti nádrže na koupání – odděleno živým
plotem. Pes se může pohybovat pouze v části kempu.
6. Přísný zákaz koupání psů v koupališti (nádrži na koupání).
7. Majitel zvířete je povinen uhradit případnou škodu způsobenou zvířetem v areálu.
Provozovatel bude denně před zahájením provozu kontrolovat veškeré plochy areálu
koupaliště a kempu, zda nedošlo ke znečištění zvířetem. Případné nalezené exkrementy
sám důkladně uklidí a prostor uvede do hygienického stavu.
X. Důležitá telefonní čísla:
 Hasiči
150
 Záchranná služba
155
 Policie
158

Jsou vyvěšena viditelně u hlavního vchodu do budovy.
XI. Závěr
Tento provozní řád bude v případě změny aktualizován. Záznamy o provozu budou
uloženy u provozovatele po dobu 5 let.

Návštěvní řád
Vstup je dovolen pouze s platnou vstupenkou či permanentkou, která platí celý den
v době provozu.
Dětem mladším 10ti let je vstup dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Není dovolen přístup k nádrži ke koupání osobě trpící vlasovými, kožními nebo jinými
přenosnými chorobami,

zahmyzelé, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných

návykových látek a děti ve věku do 3 let mohou do nádrže ke koupání pouze
v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
Před vstupem do vody se řádně oplachujte, použití mýdla nebo podobných látek je pod
venkovními sprchami a zejména v nádrži ke koupání zakázáno.
Je zakázáno vzájemné potápění a vhazování do vody.
Je zakázáno nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek v areálu
nebo hlukem rušit klid ostatních návštěvníků.
Je zakázáno znečišťovat vodní nádrž i ostatní prostory vhazováním odpadků.
Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly způsobeny na
zařízení areálu nebo majetku návštěvníků.
Za věci uložené v prostoru areálu se neručí.
Je zakázáno brát do prostoru vodní nádrže skleněné nebo jiné předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků.
Je zakázáno hrát s tvrdými míči (na kopanou, házenou apod.) mimo místa k tomu
určená.
Osoby stanující a osoby ubytované, které užívají areál po více dní, obdrží průchodku,
kterou jsou povinny se prokazovat při průchodu přes pokladnu. Pokud průchodku
nepředloží, jsou povinny uhradit řádné denní vstupné.
Kdo poruší výše uvedená ustanovení, bude z areálu vyveden.
Vypracovala: Zuzana Kynzlová, provozovatelka
Dne 7. dubna 2015

