
Koupaliště Velešín "Na Skalkách"- hodnocení provozu 2018. 

 

Venkovního koupaliště Na Skalkách bylo v provozu od 31. května do 3. září. Ještě začátkem září 

jsme očekávali teplé počasí, měli jsme areál připraven ke koupání, ale babí léto se nedostavilo a proto 

byl provoz koupaliště 4. září ukončen. V loňském roce byl provoz ukončen 31. srpna. 

 

Letošní sezóna byla na počasí příznivá (do konce srpna), a tak přišlo na koupaliště celkem 14 458 

návštěvníků, což je o 2 500 více než v loňském průměrně teplém létě. Areál byl otevřen 65 dnů, ve 

44 dnech bylo na koupališti více než 100 návštěvníků a 27 dnů byl areál pro nepřízeň počasí uzavřen. 

 

Při provozu veřejného koupaliště je nutné dodržovat přísné předpisy a normy. Splňovat tyto 

předpisy je velice náročné a finančně nákladné. Zdárný chod celého komplexu zajišťovalo celkem 12 

pracovníků s tím, že na každé směně museli být 1-2 plavčíci, strojník a pokladní.  O pořádek a úklid 

areálu se starali strojníci a jedna uklízečka. V Týně nad Vltavou byli v červnu úspěšně proškoleni 3 

naši plavčíci. 

 

Venkovní koupaliště užívá naše organizace na základě Smlouvy o nájmu s městem Velešín. 

Každoročně uzavíráme nebo obnovujeme smlouvy s nájemcem občerstvení, se Zdravotním ústavem 

na analýzu bazénové vody, s firmou FCC na svoz odpadu, s Aagneth na internet a bezpečnostní 

systém a s firmou Elvis pronájem turniketu a pokladního systému vč. vybavení pokladny. 

 

Po celou sezonu jsme zajistili kvalitní bazénovou vodu (chlor, pH minus a flock). V srpnu byla 

dokončena kontrola KHS Jihočeského kraje s konstatováním, že bazén je provozován dle platných 

předpisů a v souladu s platným provozním řádem. 

 

Při provozu došlo u dětí k několika drobným poraněním, které školení plavčíci ošetřili. Častým 

používáním docházelo k poškozování slunečníků, které jsme museli doplňovat na potřebný počet. 

Provedli jsme nátěr dřevěných herních prvků, dřevěných konstrukcí a zahradního domku. Opravili 

jsme poškozená místa zámkové dlažby vč. dna odchlorovací nádrže a do konce roku bude provedeno 

prodloužení pergoly. 

 

V současné době strojníci provádí zazimování bazénu a celého areálu, sečeme a rovnáme 

odpočinkovou plochu, kterou oséváme odolnou travinou. 

 

Léto bylo na počasí příznivé a příjem ze vstupného byl 505 tis. Kč. Celkové náklady budeme znát 

po vyúčtování všech energií za rok 2018. 

 

Za sebe i za ostatní pracovníky venkovního koupaliště Na Skalkách děkuji všem za návštěvu 

tohoto pěkného areálu. 

 

 

 

Ve Velešíně 23.10.2018      Karel Krejčí- jednatel SMM 


