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Provozní řád 
přírodního koupaliště 

Vyžlovka 
 
Název provozovny:                Přírodní koupaliště Vyžlovka 
Sídlo (adresa, telefon):         Vyžlovka, Ke Koupališti 118, 602 395 584 
Předmět činnosti:                  Pronajímání plochy pro letní rekreaci 
Provozovatel (majitel):         Obec Vyžlovka 
Kapacita návštěvníků:           1000 
Kapacita vodní plochy:         22,5 ha 
Plošná výměra areálu:          4000 m² 
Počet zaměstnanců:              2  
Osobní hygiena:                    WC, umyvadla, sprcha (voda z obecního vodovodu) 
Odpovědná osoba za provoz 
a hygienu:                               Martin Charvát - místostarosta 
Provozní doba v letní  
sezoně červen - září:            9.00 - 18.00 hodin 
(V případě nepříznivého počasí lze areál koupaliště v deštivých dnech uzavřít.) 
 
A) Zdroj vody pro koupání 

- Vyžlovský rybník 
- úprava vody se neprovádí, protože se jedná o chovný rybník (ČZU 

v Praze, ŠLP v Kostelci n. Černými lesy) 
- kontrolu jakosti vody provádí vodohospodářská laboratoř Říčany dle 

zákona č.151/2011 Sb., § 6a, výsledky jsou uveřejňovány na webových 
stránkách KHS 

 
B) Vybavení areálu 

- sprcha pro možnost opláchnutí po výstupu z rybníka - je napájena pitnou 
vodou 

- šatny a převlékárny 5x, vybavené dle vyhlášky č.238/2011 Sb., § 3 
- záchody 3x Páni, 3x Dámy 



 2 

- umyvadla vybavená ručníkem a mýdlem 4x 
- občerstvení včetně příslušenství k restauraci, provozuje nájemce 
- zdrojem pitné vody je obecní vodovod, jehož provozovatelem je Energie 

AG Kolín a.s. 
 
C) Likvidace odpadů 

- tuhý odpad se soustřeďuje v 8 odpadkových koších, které jsou denně 
vyprazdňovány 

- tekutý odpad (fekálie) se pravidelně odváží na místní ČOV 
 
D) Úklid 

- provádí se denně, nebo okamžitě dle potřeby 
- k desinfekci se používají běžné prostředky  
- pro úklidové prostředky je vymezena zvláštní místnost 
- sekání trávnaté plochy se provádí dle potřeby 

 
E) Místnost výběrčího 

- prodej vstupenek 
- umístěna lékárnička první pomoci, která je na požádání k dispozici 
- evidence a výsledky kontrol vody 
- provozní řád 
- kniha předávání služeb pro obsluhu 
- šatnová skříň pro obsluhu 
- informační tabule pro návštěvníky  

(teplota vody, teplota vzduchu, různá upozornění) 
 
F) Důležitá telefonní čísla 

- Hasiči    150 
- Záchranná služba  155 
- Policie   158 
- Krizové centrum  112 

 
 
Tento provozní řád je v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., č.151/2011 Sb.
a prováděcí vyhlášky č.238/2011 Sb. a byl schválen usnesením č. 6 
zastupitelstva obce Vyžlovka ze dne 28. 4. 2021 
 
Přílohou provozního řádu je Návštěvní řád, který upravuje a stanovuje 
konkrétní práva a povinnosti návštěvníků. 
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Návštěvní řád 
 

1. Vstup je dovolen pouze s platnou vstupenkou (barevným papírovým 
náramkem) či permanentkou, která platí celý den v době provozu. 

2. Dětem mladším 10 let je vstup dovolen pouze v doprovodu osoby starší 15 
let. 

3. Vstup se psy resp. jinými domácími zvířaty je povolen pouze do prostoru 
dlážděné terasy (návštěva kiosku / restaurace). Psi musí být pod 
kontrolou majitele na vodítku a na případné vyzvání obsluhy koupaliště 
resp. restaurace s nasazeným náhubkem. Jakýkoli vstup psů resp. 
domácích zvířat mimo terasu na travnaté plochy, hřiště a pláž koupaliště 
je striktně zakázán!  

4. Na koupaliště není dovolen přístup osobám nemocným nakažlivými 
chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních 
chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, 
členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) 
nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám 
zahmyzeným a opilým. 

5. Je zakázáno nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost  
a pořádek v areálu nebo hlukem rušit klid ostatních návštěvníků. 

6. Je zakázáno znečišťovat vodní plochu i ostatní prostory odhazováním 
odpadků. 

7. Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly 
způsobeny na zařízení areálu nebo majetku návštěvníků. 

8. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště 
tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese 
odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám 
vlastní neopatrností. Koupání samotné je na vlastní nebezpečí. 

9. Za věci uložené v prostoru areálu se neručí. 

10. Je zakázáno brát do prostoru koupaliště skleněné nebo jiné předměty 
ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

 
Kdo poruší výše uvedená ustanovení, může být z areálu vyveden. 
 
Prostor koupaliště je monitorován kamerovým systémem. Koridor koupaliště a 
prostory pokladny jsou monitorovány paměťovým systémem se záznamem 
obrazu. 
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Ve Vyžlovce dne 28. 4. 2021 
                za OÚ ve Vyžlovce 
             Ing. Martin Charvát 
         místostarosta 


