
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
KOUPALIŠTĚ SLOUP V ČECHÁCH 

 
Provozovatel:  Koupaliště Sloup v Čechách,   příspěvková organizace 
   Komenského 236           471 52 Sloup v Čechách 
   IČO:       708 22 115 
   DIČ: CZ 708 22 115 
 
Zřizovatel:  Obec Sloup v Čechách 
 

I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Provozní řád je vydán za účelem bezpečného, hygienicky nezávadného a klidného provozu 
areálu koupa1iště a kempu, který je součástí areálu koupa1iště (dále jen "koupaliště"). 
Veškerá zařízení slouží k rekreačnímu využití širokou veřejností s kapacitou 900 osob.  
Provozním řádem jsou povinni se řídit všichni občané, kteří se zdržují na území koupaliště ve 
Sloupu v Cechách.  

II. 
PROVOZNÍ ÚDAJE 

 

Koupa1iště je v provozu denně od července do srpna v době od 8:00 do 20:00 hodin a  
v červnu a září dle počasí. Vstup na koupa1iště je povolen pouze po zaplacení vstupenky dle 
schváleného ceníku. Vstupenka musí být zakoupena a není rozhodující za jakým účelem 
občan na koupa1iště vstupuje. Zakoupená vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu a je 
nepřenosná Při opuštění koupa1iště se návratka nevydává.  
Prodej vstupenek končí v 18:00 hodin. V průběhu celé letní rekreační sezóny je možné 
zakoupení permanentní vstupenky.  
Po skončení provozní doby po 20:00 hodině je vstup na koupa1iště povolen osobám zde 
ubytovaným nebo osobám, které navštíví areál koupaliště za účelem návštěvy provozoven 
občerstvení.  Po skončení provozu těchto provozoven jsou osoby zde neubytovaní povinni 
tento areál opustit. 
Každý kdo se ubytuje na koupa1išti po 20:00 hodině je povinen se následující den do 9:00 
hodin přihlásit v pokladně k pobytu a zaplatit stanovené poplatky.  
Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že v areálu koupaliště se nachází lanový park. Vstup a 
pohyb po lanových překážkách je povolen až po zakoupení zvláštní vstupenky.  Všichni 
návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti lanových překážek a jsou povinni 
dbát pokynů obsluhy. Po vstupu do prostoru lanového parku je každý povinen řídit se 
provozním řádem pro lanový park a dbát pokynů obsluhy.     
 

 

 



 
 

III. 
HYG1ENICKÉ POŽADAVKY 

 

Provozovatel koupa1iště ve volné přírodě se řídí hygienickými podmínkami stanovenými 
zákonem 258/2000 Sb. § 6 a Vyhláškou 135/2004 Sb. § 1,2,3 a 4 - dále jen "vyhláška" . 
 

Pracovník zodpovědný za provoz koupa1iště - ing. Milan Rejlek tel. 602 316 309. Jakost 
vody - první kontrola jakosti vody je provedena 14 - dní před zahájením sezóny a dále  
dle přílohy č. 1 vyhlášky. Denně se eviduje stanovení pH, barva vody a plovoucí nečistoty.   

Odběrové místo - je dle místní situace stanoveno v prostoru vodní hladiny u hlavní pláže. 
 

Odběr vzorku je prováděn 30 cm pod hladinou a dle ČSN ISO 5667 - 4,6 , odběr je  
prováděn  pracovníky akreditované laboratoře v České Lípě, výsledky rozborů  
jsou ukládány po dobu 5 let. 
 

Pitná voda - je pro koupa1iště použita napojením na veřejný vodovod a ta je rozvedena i do 
sociá1nich zařízeni, umýváren a devíti sprch.   

Šatny - jsou umístěny v objektu správní budovy a tvoří je samostatné převlékací kabiny ze 
snadno čistitelného materiálu stěn a podlah a jsou oddělené pro muže a ženy.  
 

Záchody - jsou oddělené pro muže a ženy se samostatným vstupem a současně jsou tyto 
prostory vybaveny umyvadly. Záchody, umývárny a sprchy jsou odkana1izovány do 
přečerpávací jímky umístěné mimo areál koupa1iště odkud jsou přečerpávány do ČOV 
Radvanec.  
 

Doprovodná zařízení - klouzačka pro děti umístěná v mělčině na pláži, skluzavka na 
pískovišti, tři prolézačky pro malé děti  
 

Úklid, odpadky - denně je prováděn úklid pláže a odpadkových košů do kontejnerů, které jsou 
smluvně odváženy 2x - 3x týdně dle potřeby, a likvidovány firmou AVE CZ pobočka Nový 
Bor. Obaly od desinfekčních látek jsou po vymytí umístěny do kontejneru pro plasty.  
 

Úklid sociálních zařízení - záchodů, umýváren, sprch je prováděn zaměstnanci koupaliště 2x 
denně včetně desinfekce běžnými prostředky ( čistící a desinfekční prostředky jsou 
obměňovány, a jsou skladovány v oddělených prostorech)  
 

Přílohou tohoto provozního řádu je příloha č. I k-vyhlášce 13512004 Sb., která stanoví 
ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání i ve volné při rodě a jejich limitní hodnoty.  
 

IV. 
POKYNY 

 

Všichni návštěvníci koupa1iště jsou povinni dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny 
vedoucího - správce organizace a ostatních pracovníků koupaliště a zejména dodržovat 
následující pravidla:  
- dětem mladším 10 let je vstup na koupa1iště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, 
která je za dítě zodpovědná,  
 

- osobám nemocným přenosnými nemocemi, podnapilým a těm, kteří svým vzhledem a 
chováním vzbuzují všeobecný odpor a pohoršení nebude vstup na koupaliště povolen,  
 

- z koupaliště bude vykázán každý kdo přes upozornění oprávněné osoby, bude opakovaně 
porušovat pořádek a zásady společenského soužití,  
 

- všichni návštěvníci koupaliště jsou povinni dodržovat v době od 24:00 do 06:00 hodin noční 
klid,  
 

- na koupališti je zakázáno rozdělávání ohňů mimo vyhrazená a označená místa 
 

- rodiny s drobným zvířectvem budou ubytovány na k tomu vyhrazeném místě 
 

- míčové hry je možné provozovat pouze na vyhrazených místech tak, aby nebyl rušen pobyt 
ostatních návštěvníků 
 

- je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečisťovat vodu v Radvaneckém rybníku a to především 
mýdlem a saponáty  
 



- je zakázáno neoprávněně vstupovat na přístavní můstek, přibližovat se k lodičkám na 
hladině rybníka, zavěšovat se na ně a skákat z nich do vody,  
 

- při jízdě na lodičce je zakázáno zajíždět do prostoru pro plavce vyznačeného bójkami a 
vystupovat z loďky mimo přístavní můstek,  
 

- s výjimkou kempu nemají na koupaliště přístup osoby s doprovodem psů, koček a dalších 
zvířat. Je přísně zakázáno tato zvířata koupat. Kdo tento zákaz poruší, zaplatí pokutu 
 ve výši 100,- Kč 
 

- všichni návštěvníci jsou povinni dbát na čistotu sociálních zařízení a dodržovat hygienické 
zásady při jejich používání 
 

- všichni návštěvníci jsou povinni na požádání kontrolního orgánu prokázat se platnou 
vstupenkou. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší smlouvu, jejíž 
podmínky jsou uvedeny v tomto provozním řádu, bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 100,- Kč. Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně koupaliště.  
 

- jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti v prostorách chaty u vody - na skále vedle ní a je z ní 
zákaz skákání do vody. 
 
Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že na přírodním koupališti ve Sloupu v Čechách není 
stálá služba plavčíka.  
 

Vstup do vody a koupání je tudíž na vlastní nebezpečí. 
 
 

V. 
POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 

 

Všichni občané jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu k ohrožení zdraví nebo 
života svého či ostatních občanů.  
Dojde-li k poranění či jiné újmě na zdraví, poskytne první pomoc zdravotník na ošetřovně na 
koupališti, včetně přivolání případné lékařské pomoci.  
 
Důležitá telefonní čísla:   Hasiči    150  

Záchranná služba  155  
Policie   158  
  
 

VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Zřizovatel - obec Sloup v Čechách a pracovníci organizace Koupaliště Sloup v Čechách přejí 
všem návštěvníkům pěkný pobyt a těší se na Vaši opětovnou návštěvu.  
 

Veškeré stížnosti na provoz koupaliště či případné podněty pro zlepšení našich služeb přijímá 
v provozní době vedoucí organizace koupaliště nebo je možné uplatnit je osobně, písemně 
nebo telefonicky u zřizovatele na Obecním úřadu Sloup v Čechách (č. tel. +420487753562).  
 
 
 
Ve Sloupu v Čechách 6. 12. 2011  
 
 
 
 
 
 

razítko organizace a podpis  


