
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
KOUPALIŠTĚ A SPORTOVNÍ AREÁL KOLINEC 

 
1. Vlastníkem areálu Koupaliště Kolinec je Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec IČO : 

00255688  
2. Provozovatelem Koupaliště Kolinec je Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec                  

IČO : 00255688 
3. Za provoz Koupaliště Kolinec zodpovídá : 

Obsluha: Ivan Franěk, Pavel Krýsl 
Kontakt: 376 594 144 

4. Koupaliště Kolinec  je v době provozní doby volně přístupné veřejnosti .  Nesplňuje-li voda v 
době koupací sezóny hygienické podmínky jsou o tom návštěvníci informováni u vstupu u 
pokladny. 

5. Provoz Koupaliště Kolinec je stanoven od května do září v závislosti na počasí. 
6. V areálu Koupaliště Kolinec jsou umístěny 3 vodní nádrže – velký bazén, malý bazén a 

brouzdaliště. 
Úprava vody v bazénech a brouzdališti je řešena napájením z řeky Ostružné do akumulační   
nádrže. Z akumulační nádrže je voda odebírána přes cirkulační čerpadla, která přivedou vodu přes 
lapače hrubých nečistot do vícevrstvých pískových filtrů, kde bude voda zbavena mechanických 
nečistot. Takto přečištěná voda může být bez další úpravy přivedena do nádrže bazénu přes systém 
recirkulačních trysek. 
Na hraně velkého bazénu je osazen chrlič a v brouzdališti se nachází vodní hřib (relaxační 
vodopád) a skluzavka. 

7. Četnost odběrů je stanovena vyhláškou č. 238/2011 Sb. Popis míst odběru je uveden ve 
vyhlášce č. 238/2011 Sb., příloha č. 2, odstavec 1, tj. vzorky se odebírají z hloubky 30 cm 
pod hladinou ve vodě u velkého a malého bazénu, která má hloubku nejméně 1 metr. 
Odběry a rozbory vzorků jsou smluvně zajišťovány akreditovanou laboratoří LABTECH-
Klatovy. Výsledky jsou zasílány KHS Plzeň  ÚP Klatovy do 3. dnů ode dne odběru 
vzorku.  
Očistné sprchy jsou napojeny na veřejný vodovod obce Kolinec. 

8. Koupání v době letní sezóny je na vlastní nebezpečí, návštěvníci jsou o tom informováni 
cedulí u pokladny. Na koupališti není plavčík. 

9.  Evidence kontrol o jakosti vody přírodních koupališť se eviduje 5 let od posledního 
odběru vzorku vody. Výsledky jsou uloženy u obsluhy koupaliště.  

10. Kapacita areálu Koupaliště Kolinec je 250 návštěvníků a pro ně jsou k dispozici veřejná 
WC v budově sociálních zařízení.(kapacita WC ženy: 1x WC, 1x bezbariérové WC, 2x 
umyvadlo; WC muži: 1x WC, 1x pisoár, 2x umyvadlo.). Záchody mají vlastní jímku a ta 
je dle potřeby vyvážena. Vývoz je zajištěn pracovníky společnosti VODOSPOL s.r.o. 
Odvod splaškových vod je zajištěn do záchytné jímky. 

11. Úklid hygienického zázemí provádí k tomu určený pracovník. Úklid je zajišťován 
pracovníkem v ranních hodinách od 6.00 do 8.00 hodin, poté jsou pravidelně pracovníkem 



kontrolovány a před ukončením pracovní doby opět provádí celkový úklid sociálních 
zařízeních. V době sezóny je každé 2 hodiny prováděna kontrola WC a venkovních sprch. WC 
muži je pravidelně kontrolováno každou hodinu. V případě potřeby je neprodleně proveden úklid 
na mokro. Nejméně 1x denně je proveden úklid dezinfekčním prostředkem (zejména podlahy 
sprch, šaten, převlékacích kabin, záchodů včetně sedátka, splachovadla).  

14. Prostředky určené k dezinfekci jsou uloženy v úklidové místnosti.  
      Užívané dezinfekční prostředky jsou :  Chlorové – SAVO, CHLORAMIN T  
  Nechlorové – KRESOSAN.  
 Koncentrací a obou expozicí přípravku se pracovník řídí podle návodu na etiketě.  
 Příprava dezinfekčních prostředků je zajišťována těsně před jejich použitím. 
15. Areál Koupaliště Kolinec návštěvníkům nabízí toto vybavení :  
 - venkovní hřiště ( streetbal, hokej, florbal a další míčové hry ) vč. mobilního zařízení 

- dětské prolézačky a pískoviště  
- v době letní sezóny občerstvení  
- horolezecká stěna 
- hřiště na petanque 

16. V době sezóny je každodenně před zahájením nebo po skončení provozu prováděn úklid veškerých 
prostor zařízení, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění. Úklid provádí zaměstnanci 
areálu. Z nádrží jsou nejméně 1x za 14 dní v případě zjištěného znečištění hladiny stahovány 
plovoucí nečistoty. V době sezóny pak nejméně 1x týdně. Areál je vybaven odpadkovými 
nádobami v počtu 8 ks (závěsné pytle, popelnice, plechové koše), které jsou rozmístněny v areálu. 
Odpadky jsou denně odváženy do velkého kontejneru v areálu za pokladnou. Při naplnění 
kontejneru zajišťuje odvoz na skládku Městys Kolinec.  Prostor areálu je zatravněn. Posekání a 
odvoz trávy se provádí vždy poté, co tráva vyroste do výše 20 – 25 cm.  

17. Lékárnička první pomoci je návštěvníkům k dispozici na pokladně. Při vážnějším zranění je 
přivolána záchranná služba Klatovy.  

 
V Kolinci dne  28.7.2014 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………….. 
Starosta městyse      Obsluha areálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost provozního řádu je od ……………. 
Provozní řád je vypracován dle vyhlášky 238/2011Sb. 
Provozní řád schválil Mgr.Pavel Princ – starosta městyse Kolinec 
 
 
 
 
Provozní řád schválen dne…………………………… 
 
 



  
 


