Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov
Název zařízení:

Koupaliště ve volné přírodě

Jméno a příjmení provozovatelů: Město Dubá
Sídlo provozovatelů: Masarykovo náměstí č. p. 138, 471 41 Dubá
Identifikační čísla: 00260479
Předmět podnikání: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících regeneraci a rekondici.
Telefonický kontakt: 487 870 201
Majitel areálu: Město Dubá
Masarykovo náměstí č. p. 138
471 41 Dubá
Telefonický kontakt: 487 870 201
Důležitá telefonní čísla:
150
Hasičský záchranný sbor
155
Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
487 872 333 Policie Doksy
Provozní řád schválen OOVZ dne:
Rozhodnutím č. j.:
Provozní řád platný od:
Počet stran: 9
Provozní řád zpracoval:
Barbora Tomášková
Dne:

Podpis:
Tel.: 487 870 201

Odpovědná osoba:
Ing. Irena Žalovičová – starostka
města

Podpis:
Tel.: 487 870 535

Počet zaměstnanců:
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Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov
Provozní řád vychází z ustanovení § 6, odst. 3 písmene d) zákona č. 258/2000
Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Provozovatel zajišťuje provoz na základě Živnostenského listu IČO 0026479 ze
dne 01.06.2004 vydaným pod č.j. 3162/04 - provozování tělovýchovných a
sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.
Provozní řád je vypracován v souladu se zákonem 258/2000 Sb. O ochraně
veřejného zdraví a změnách některých souvisejících zákonů a vyhlášky č.
135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a
hygienické limity venkovních ploch, podle které je stanovena kapacita
koupaliště a to na 500 osob.
Provozním řádem jsou povinni řídit se všichni občané, kteří se zdržují v areálu
přírodního koupaliště Nedamov Dubá

I. Zajištění provozu
Provoz koupaliště Nedamov je sezónní od června do září v závislosti na
meteorologických podmínkách. Uvnitř areálu jsou umístěny 2 stánky sloužící
k zajištění občerstvení návštěvníků koupaliště. Město je neprovozuje, ale
pronajímá je fyzickým osobám, které mají k této činnosti živnostenské
oprávnění.
Provoz přírodního koupaliště je zajišťován od
Provoz stánků s občerstvením je zajišťován od
Provoz parkoviště je zajišťován od

9. hodin do 17. hodin
dle určení provozovatelů
9. hodin do 17. hodin

Provoz koupaliště je provozován s přihlédnutím k počasí.

II. Vybavení
Popis koupaliště - koupaliště spadá do kategorie přírodního koupaliště ve volné
přírodě dle kvalifikace vyhlášky č. 135/2004 Sb.
Vodní plocha zaujímá 20 000m2, ale není celá využitá pro koupání, část slouží
pro rybolov.
Zdroj vody pro vodní plochu – přírodní voda potoka Liběchovka, který
pramení nedaleko u obce Vrchovany a má ještě další přítok - Mariánský potok.
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Kapacita areálu koupaliště - 500 osob.
Napojení na zdroj pitné vody - areál koupaliště je napojen na lokální zdroj
pitné vody, který se nachází v areálu koupaliště. Zásobování pitnou vodou je
prováděno dle platné legislativy pro hromadné zásobování, analýzy pitné vody
probíhají v rozsahu stanoveném vyhláškou, t. j. rozbor základní a rozbor
krácený.
Provozní řád vrtu v Autocampu Nedamov schválen Krajskou hygienickou
stanicí Libereckého kraje dne 16. 6. 2004 pod č. j. 2462/2626/04/212.2
Likvidace odpadních vod – odpadní vody z areálu koupaliště jsou svedeny do
veřejné kanalizace
Sprchy - pro návštěvníky koupaliště jsou k dispozici venkovní volné sprchy se
třemi sprchovými tryskami. Do sprch je zavedena pitná voda z lokálního zdroje
a odpadní voda svedena do veřejné kanalizace. Sprchy jsou vyvedeny ze stěny
obložené červenou žulou a také stání je upraveno z tohoto přírodního kamene.
Sociální zařízení - pro návštěvníky jsou k dispozici oddělené WC s předsíňkou
a umyvadly s tekoucí pitnou vodou a to v počtu 4 pro muže (+3 pisoárová stání)
a 6 pro ženy. Podlahy jsou dlaždicové, taktéž stěny jsou obložené do výše 1,50
m. Sociální zařízení pro personál koupaliště a prodejních stánků je situované
v novém zařízení pokladny: sprcha, WC s předsíňkou a umyvadlem s tekoucí
teplou i studenou vodou a mísící baterie bez ručního ovládání, dávkovač
prostředku na mytí rukou s náplní a ručníky pro jednorázové použití. Stěny
sociálního zařízení mají omyvatelný povrch – obklady do výše 1,60 m. Jedno
WC s umyvadlem k dispozici na recepci. Veškeré sociální zařízení je od prostor
na slunění a koupání vzdáleno více jak 20 metrů.
Převlékárny - v areálu se nacházejí převlékárny pro návštěvníky a to 5 pro
muže a 5 pro ženy. Převlékárny mají omyvatelnou a protiskluzovou podlahu a
celé omyvatelné stěny. Jsou rozděleny na část pro muže a část pro ženy a jsou
vybaveny omyvatelnou lavicí. Plocha převlékací kabiny je 150 cm x 95 cm a
zařízení je řádně označeno.

III. Kontrola kvality vody
Koupací sezóna koupaliště ve volné přírodě je období od června do září, v
závislosti na meteorologických podmínkách. Zdrojem napájecí vody pro
koupaliště je potok Liběchovka. Nejpozději 14 dní před předpokládaným
zahájením koupací sezóny musí být provedena kontrola jakosti vody, která se
v pravidelných měsíčních intervalech opakuje. Odběry vzorků povrchové vody,
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hodnocení a kontroly jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 135/2004 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch: viz. příloha č. 1 a č. 2 vyhl. č.
135/2004 Sb.- ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné přírodě a
jejich limitní hodnoty:

Příloha č. 1 vyhlášky č. 135/2004 Sb.
1
2
3
4
5

Koliformní bakterie
Termotolerantní koliformní bakterie
enterokoky
pH
Minerální oleje
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Fenoly

7
8
9
10
11
12

průhlednost
Kyslík rozpuštěný
Viditelné znečištění
Index saprobity makrozoobentosu
Mikroskopický obraz
Celkový fosfor

KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml

m
% nasycení

mg/l

Doporučená
hodnota
500
100
100

hodnota

2
80-120

10000
2000
400
6-9
čichová
zkouška
čichová
zkouška
1
-

2,2

2,5
0,05

Četnost
odběru
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
2 x ročně
1 x měsíčně
4 x ročně

Příloha č. 2 vyhlášky č. 135/2004 Sb.
1

ukazatel
Sinice

2
3

chlorofyl - a
vizuální hodnocení

4

mikroskopický obraz

buňky/ml
mm3/l
µ/l
vodní květ
přítomen

Četnost odběru
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní
14 denní

Výsledky analýz budou k dispozici na provozovně a budou archivovány po dobu
5 let. Odběrová místa pro odběr slévaného vzorku jsou ustanovena dvě:
a) u výpusti přírodního koupaliště
b) na začátku pláže
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od. místo č. 1 - výpusť
Odvýpusť

odběrové místo č. 2 na začátku pláže↑

Odběry budou prováděny cca 30 cm pod hladinou vody dle ČSN ISO 5667- 4,6,
hodnocení v souladu s požadavky vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch. Zpracování protokolu bude zajištěno v elektronické
podobě dle vyhlášky č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma
elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a
vody koupališť v souladu s ustanovením § 6 odstavce 3 písmene b) zákona č.
258/2000 Sb., včetně předání protokolu v elektronické podobě orgánu ochrany
veřejného zdraví, zajistí akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem
v Liberci, U Sila č. p. 1139, 463 11 Liberec 30 (odběry zajistí Územní
pracoviště Česká Lípa Zdravotního ústavu, Purkyňova 1849, 470 42 Česká
Lípa, IČ 71 00 94 34. V případě zhoršení kvality vody nad limitní hodnoty
oznámí provozovatel tuto skutečnost návštěvníkům a to viditelným vyvěšením
upozornění u vstupu do areálu koupaliště.
Kontrola jakosti vody ze sprch – dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 135/2004 Sb.
zajistí provozovatel před zahájením sezóny ověření kvality této vody v souladu
s požadavky stanovenými v příloze č. 5 (krácený rozbor ) § 4 odst. 2 písmene c)
vyhl.č. 252/2004 Sb.
Příloha č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
č.
1
2
3
4
5
6

Ukazatel
Escherichia coli
Koliformní bakterie
počty kolonií při 220C
počty kolonií při 360C
amonné ionty
Barva
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dusičnany
Dusitany
Hliník
chlor volný
CHSKMn
Chuť
Konduktivita
Mangan
Pach
pH
Zákal
Železo

IV. Úklid prostorů areálu koupaliště
Úklid je prováděn 2x denně a to před zahájením provozu a po jeho ukončení, v
případě potřeby je prováděn i častěji. Úklidem je pověřena pracovnice, která
také pravidelně uklízí WC (včetně sedátek), předsíňky s umývadly, sprchy,
převlékárny - včetně dezinfekce, omytí vhodným dezinfekčním roztokem
podlahy převlékáren, umýváren, sprch, záchodů včetně sedátka.
Z dezinfekčních prostředků se používá např. Iron, Chloramin B, Savo a
Domestos - dezinfekční prostředky je nutno střídat a při jejich používání se řídit
pokyny výrobce, především co se týká koncentrace roztoku a doby jeho
působení. Všechny úklidové a dezinfekční prostředky jsou uložené v úklidové
komoře a nakládání s těmito chemickými látkami se řídí dle bezpečnostních listů
daných výrobků.
Úklid venkovních prostor, včetně vyprázdnění nádob s krytem na odpadky a
nádob na tříděný odpad zajišťuje denně k tomu určená osoba – správce
koupaliště. Svoz komunálního odpadu je zajišťován smluvním vztahem s firmou
Ave CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 x 7 dní, v případě potřeby častěji a
smlouva o likvidaci komunálního odpadu je k dispozici na Městském úřadu
Dubá, kancelář ekologa. Stejnou firmou je také likvidován separovaný odpad.

V. bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků areálu
V. A. Osobní hygiena a bezpečnost zaměstnanců
- zaměstnancům je k dispozici samostatná místnost v objektu recepce
- zaměstnancům je vyčleněno samostatné hygienické zařízení v objektu
pokladny a v recepci
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- pro zacházení s nebezpečnými látkami budou zaměstnancům poskytnuty
osobní ochranné pomůcky a oděvy dle pokynů bezpečnostních listů
- pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci
s chemickými látkami a přípravky (dle § 44 a) odstavce 10 zákona č.
258/2000 Sb. v platném znění) budou projednány a zdokumentovány
oddělením práce a mzdy a budou nedílnou přílohou tohoto provozního řádu.
- každou sezónu budou všichni zaměstnanci řádně proškoleni a seznámeni s
tímto provozním řádem
B. Návštěvní řád – stanovený provozovatelem
V areálu je vybavená ošetřovna, místnost první pomoci. Vybavení je standardní
v souladu s nároky na provoz areálu (optal, opthalmoseptonex, analgetikum,
dezinfekční virucidní přípravek na kůži - Jodisol, lokální hemostyptikum, gáza
hydrofilní, náplasti, rychloobvazy, obinadlo hydrofilní lisované, obinadlo
hydrofilní sterilní, obinadlo pružné, obinadlo škrtící pryžové, trojcípý šátek,
pinseta chirurgická, nůžky, rouška pro dýchání z úst do úst, škrtidlo, sterilní
čtverce, lékařský teploměr, tlakoměr). Množství léků a zdravotnického materiálu
musí být dostatečné pro zabezpečení provozu koupaliště. Lékárnička je
průběžně kontrolována (exspirace léků a zdravotního materiálu) a doplňována.
V ošetřovně je pevné lůžko s omyvatelným povrchem a látkovou podložkou
(pravidelná výměna prádla zajištěna).
V. C. Povinnosti návštěvníků koupaliště
Povinností návštěvníků areálu je dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny
správce koupaliště a ostatních pracovníků areálu, zejména dodržovat následující
ustanovení:
- návštěvník areálu se musí chovat tak, aby neohrožoval zdraví své, ani zdraví
ostatních
- za děti do věku 15 let zodpovídají rodiče
- vstup dětí do věku 10 let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let
- vstup do areálu je povolen pouze po zaplacení vstupenky dle ceníku.
Vstupenka musí být zakoupena vždy a není rozhodující za jakým účelem občan
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do areálu vstupuje. Zakoupená vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu a je
nepřenosná, při opuštění areálu se návratka nevydává.
- do areálu se vstupuje pouze vstupní branou od pokladny a je zákaz použít ke
vstupu do areálu jiného místa, či přelézat a nebo ničit oplocení - ohrazení areálu.
Případné přestupky budou řešeny ve spolupráci s OO Policie Doksy.
- dále je návštěvníkům areálu zakázáno ničit ostatní zařízení a zeleň areálu
- vjezd motorových vozidel je povolen pouze na vyhrazené parkoviště (s
výjimkou osob ve stanech v kempu)
- osobám nemocným přenosnými nemocemi a podnapilým není vstup do areálu
povolen
- z areálu bude vykázán každý, kdo bude porušovat pořádek a zásady
společenského soužití
- v areálu je zákaz rozdělávání ohňů, mimo vyhrazené místo a i tam je možno
rozdělat oheň pouze se souhlasem správce areálu
- míčové hry je možné provozovat pouze na místech k tomu určených, aby nebyl
rušen pobyt ostatních návštěvníků
- je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu v rybníku
- při jízdě na lodičce musí být důsledně dodrženy pokyny správce a dále je
zakázáno vjíždět do prostoru koupajících se
- v celém areálu je zákaz jízdy na kole, zákaz jízdy na kolečkových bruslích
- do areálu nemají přístup osoby s doprovodem psů, koček a dalších zvířat!!!!
- návštěvníci areálu jsou povinni dbát na čistotu sociálního zařízení a dodržovat
hygienické zásady
- návštěvníci jsou povinni v areálu na požádání zaměstnanců se prokázat platnou
vstupenkou do areálu Nedamov v Dubé. Kdo nebude schopen předložit platnou
vstupenku, porušuje provozní řád areálu a případ bude řešen v součinnosti s
OO Policie Doksy.
- provozovatel neručí za odložené věci v areálu

Přejeme Vám příjemný pobyt v areálu autokempu a těšíme se na Vaši další
návštěvu
V Dubé dne 1. 6. 2019
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