
Koupaliště Velešín "Na Skalkách"- hodnocení provozu 2019.

Venkovního koupaliště Na Skalkách bylo letos v provozu od 2. června do 5. září. V loňském roce 
bylo poslední koupání 29. srpna.

Letošní sezóna byla na počasí příznivá pouze v červnu a v červenci.  Srpen byl na hezké počasí 
spíše průměrný a tak na koupaliště přišlo  celkem 11 458 návštěvníků, což je o 3 000 méně než v 
loňském teplém létě.  Areál  byl  otevřen  66  dnů,  ve  39  dnech  bylo  na  koupališti  více  než  100 
návštěvníků a 31 dnů byl areál pro nepřízeň počasí uzavřen.

Zdárný chod celého komplexu zajišťovalo celkem 13 pracovníků s tím, že na každé směně museli 
být 1-3 plavčíci, strojník a pokladní.  O pořádek a úklid areálu se starali strojníci a jedna uklízečka.  

Při  provozu  veřejného  koupaliště  je  nutné  dodržovat  přísné  předpisy  a  normy.  Splňovat  tyto 
předpisy je velice náročné a finančně nákladné. 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 provozním řádem. 

   Venkovní koupaliště provozuje 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. 

Při provozu došlo u dětí k několika drobným poraněním, které školení plavčíci ošetřili. Častým 
používáním slunečníků  a  plastových  laviček  docházelo  k  jejich  poškozování.  Průběžně  jsme  je 
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 byla prodloužena pergola. Bez přerušení provozu koupaliště jsme se strojníky 
zdárně vyřešili havárii hlavního oběhového čerpadla pro bazénovou vodu. 

V současné době je bazén a celý areál zazimován.

Léto bylo na teplé počasí průměrné a příjem ze vstupného byl 385 tis. Kč (vloni 505 tis. Kč). 
Celkové náklady budeme znát po vyúčtování všech energií za rok 2019.

Závěrem bych rád poděkoval pracovníkům venkovního koupaliště Na Skalkách a zároveň děkuji 
všem za návštěvu tohoto pěkného areálu.

Ve Velešíně 18.11.2019 Karel Krejčí- jednatel SMM


