Provozní řád ubytovacích služeb
(§ 21a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)

Název kempu:
Majitel:
Provozovatel :
IČO:
Mobil:
Sezóna:

Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem
Město Sobotka
Milan Kynzl, Dolní Bukovina 44,
295 01 Mnichovo Hradiště
64724344
723 833 768
1.5 – 15.9
Ubytovací kapacita

V areálu se nachází 10 chatek a 13 pokojů v hlavní budově o celkové kapacitě 79 lůžek a
prostor pro umístění stanů. Sociální zařízení je v hlavní budově a v samostatném objektu.
Vybavení chatky a pokoje: patrová postel (2 lůžka), dvoulůžko (2 lůžka), stůl, 4 židle, šatní
skříň, zrcadlo, záclony, závěsy, osvětlení, dekorační předměty.
Pokoje v hlavní budově
Budovy 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. Pokoje jsou dvou, tří a čtyřlůžkové.
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. Chatičky jsou tří a
čtyřlůžkové.
Hygienická zařízení v hlavní budově
V přízemí je umístěno občerstvení se zázemím pro jeho provoz, společenská místnost
s televizí, kancelář správce, sprchy pro ženy s umývárnou (4 x sprchy + 5 x umyvadel), WC
pro ženy s umývárnou (4 x WC + 2 x umyvadla), WC pro muže s umývárnou (3 x WC + 3 x
pisoár + 1x umyvadlo), sprchy pro muže s umývárnou (4 x sprchy + 5 x 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 x sprchy + 3 x umyvadla) a WC pro ženy
s umývárnou (2 x WC + 1 x umyvadlo), sprchy pro muže (2 x sprchy + 3x umyvadlo) a WC
pro muže s umývárnou (2 x WC + 1 x umyvadlo) a vstup na terasu.
Hygienické zařízení samostatně stojící
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.
Stanování
Součástí areálu je plocha k pronajmutí na umístění stanů. Dočasní uživatelé této plochy
mohou používat hygienická zázemí (WC, teplé 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.
Stany se umísťují do prostoru na trávník mezi nádrž ke koupání a chatky, tj. mezi živý plot a
stromy u chatek. Kapacita pro 50 stanů.
Vodní hospodářství
Areál je napojen na veřejný vodovod. Všechna odpadní voda je svedena do čističky
odpadních vod.
Teplá voda je ohřívána v 1 bojleru o kapacitě 300 l a v 2 bojlerech 160 l. Ve sprchách jsou
nainstalovány sprchové automaty.
V celém areálu je pitná voda.
Úklid
Úklid všech prostor se provádí ihned po znečištění, jinak denně (plochy pokryté koberci se
vysávají, hladké povrchy podlah se stírají navlhko), úklid s použitím desinfekčních prostředků
se provádí nejméně jednou týdně, přičemž. nejméně jednou za čtvrt roku je prováděn
všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčištění matrací).
Hygienická zařízení se uklízí nejméně jednou denně, čistí se 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).

Provádění generálního úklidu včetně mytí oken, dveří, svítidel, čištění matrací: 14 dní před
zahájením sezony. Provádění deratizace, dezinsekce, malování taktéž.
Manipulace s prádlem
Čisté ložní prádlo se skladuje ve skladu prádla – v místnosti vedle kanceláře správce.
Špinavé prádlo je přineseno ubytovaným do oddělené místnosti, kde je skladováno a pak
odvezeno do prádelny GEMA Jičín, kde je vypráno a vyžehleno.
Četnost svozu: dle potřeby
Příklad prádla v čtyřlůžkové chatce: 4xpovlak na polštář, 4xpovlak na přikrývku,
1xprostěradlo 160*200 cm, 2xprostěradlo 90*200 cm
Prádlo je měněno po každé výměně ubytovaných.
Jinak dle potřeby ubytovaného a nejméně však jednou za 14 dní.
Pracovní oděv zaměstnanců je oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby i
v průběhu směny.
Úklid odpadků
Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu. Vyprazdňují se dle potřeby, nejméně však
jednou denně před začátkem provozu. Odvoz odpadků zajišťuje provozovatel.
V chatce a na pokoji je umístěn odpadkový koš.. Odpadkové koše se vyprazdňují, očistí a
desinfikují denně. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře v hlavní budově.
Větrání
Způsob větrání: přirozené - okny.
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.
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
Zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách.
Zpracoval: Milan Kynzl, provozovatel
Dne 26. dubna 2014

