
 
 
 

Koupaliště Velešín "Na Skalkách"- hodnocení provozu 2016. 

 
Venkovní koupaliště bylo v provozu do 16. září a následující den jsme provoz celého areálu ukončili.     

V loňském roce koupání skončilo 1. září. 

Letošní sezóna byla na počasí průměrná, a tak přišlo na koupaliště celkem 10 534 návštěvníků, což je 
o 5 000 méně než v loňském nadprůměrně teplém roce. Od 7. června do 16. září byl areál 70 dnů otevřen, 
ve 35 dnech bylo na koupališti více než 100 návštěvníků a 38 dnů byl areál pro nepřízeň počasí uzavřen. 

Pro veřejná koupaliště platí přísné předpisy a normy. Dodržování těchto předpisů je velice náročné             
a finančně nákladné. Zdárný chod celého komplexu zajišťovalo celkem 14 pracovníků s tím, že na každé 
směně museli být 2 plavčíci, strojník a pokladní.  O pořádek a úklid areálu se starala jedna uklízečka.   

Venkovní koupaliště užívá naše organizace na základě Smlouvy o nájmu s městem Velešín. Následně 
jsme uzavřeli smlouvy s nájemcem občerstvení, se Zdravotním ústavem na analýzu bazénové vody,                 
s firmou FCC na svoz odpadu, s Aagneth na internet a bezpečnostní systém, rozhlas využíváme díky 
smlouvě s firmou OSA, uzavřeli jsme na 2 pracovníky dohody s Úřadem práce a s firmou Elvis pronájem 
turniketu a pokladního systému vč. vybavení pokladny. Areál byl doplněn o nutný sklad na zahradní nářadí, 
odborná firma provedla zámkovou dlažbu pod stávající pergolou, byla zvýšena ochranná síť u plážového 
volejbalu a doplnili jsme bufet o nové vydávací okno. 

I v letošním roce jsme zajistili kvalitní bazénovou vodu (chlor, pH minus a flock). 23.9.2016 byla 
dokončena kontrola KHS Jihočeského kraje s konstatováním, že bazén je provozován dle platných 
předpisů. 29.9.2016 byla provedena kontrola Finančním úřadem pro Jihočeský kraj bez zjištění 
porušení rozpočtové kázně. 

Někdy bývá velice složité rozhodnout, zda areál otevřít nebo ne. Několikrát se stalo, že se počasí zdálo 
přijatelné, zajistili jsme na směnu pokladní a plavčíky, voda byla nahřáta na 25 0C, ale nikdo se koupat 
nepřišel. Přitom každý den provozu koupaliště stojí cca 15 tis. Kč. 2x týdně bylo zorganizováno hodinové 
kondiční plavání 

V současné době je celý areál s bazénem zazimován a na jaře stavební firma opraví poškozená místa 
zámkové dlažby, abychom mohli koupaliště včas zprovoznit. 

Za sebe i za ostatní pracovníky venkovního koupaliště Na Skalkách děkuji všem za návštěvu tohoto 
pěkného areálu. 

 
 
 
 
 
 
Ve Velešíně 15.12.2016       Karel Krejčí- jednatel SMM 

 

 

 

 

 

  


