PROVOZNÍ ŘÁD
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ NOVÝ RYBNÍK
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Vlastníkem rekreačního areálu Nový Rybník je Město Příbram, Tyršova 108, Příbram 1, 261 19
IČO : 243132
2. Provozovatelem přírodního koupaliště Nový rybník je Sportovní zařízení města Příbram p.o.,
Legionářů 378, Příbram 7, 261 01, IČO : 71217975, DIČ : CZ71217975.
3. Za provoz přírodního koupaliště Nový rybník zodpovídá :
Vedoucí areálu : Sl. Petra Zelenková 777/705 062
Ředitel organizace : Ing. Jiří Holobrada 774/405 077
4. Přírodní koupaliště Nový rybník je v době provozní doby volně přístupné veřejnosti . Nesplňuje-li voda
v době koupací sezóny hygienické podmínky jsou o tom návštěvníci informováni u vstupu u hlavní
brány.
5. Provoz koupaliště Nový rybník je stanoven do dvou období :
letní období – DUBEN AŽ ZÁŘÍ koupací sezóna - červen až srpen
zimní období – ŘÍJEN AŽ BŘEZEN
6. Vodní nádrž Nový rybník je o velikosti 3ha, je umístěna v oploceném areálu, úprava vody je řešena
napájením vody z Příbramského potoka přes kalník (usazovací nádrž) pro záchyt nečistot. Voda do
Nového rybníka natéká přes filtr umístěný za kalníkem. Kalník se čistí po sezóně 1x za dva roky
(v průběhu sezóny se provádí denně očišťování filtru). Koupaliště je vybaveno 2 dětskými 1 jednou
velkou skluzavkou.
7. V době letní sezóny správce areálu zjišťuje přítomnost vodních plžů, z důvodu prevence proti vzniku
cerkáriové dermatitidy u koupajících osob.V případě zjištění přemnožení vodních plžů informuje KHS
a řídí se pokyny KHS a dále v tomto případě výskytu provádí vyšetření na přítomnosti cerkárií.
V rybníce je tato osádka ryb : AMUR, CANDÁT. Ryby se nepřikrmují.
8. Koupací sezóna je stanovená podle § 6g odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů od 30. 05 do 01. 09. v každém
roce 14 dní před zahájením provozu (polovina května) je zajištěn 1. odběr vody z koupaliště
v rozsahu
stanoveném vyhláškou 238/2011 Sb. Další odběry jsou prováděny v četnosti 1x za 14 dní po celou
letní sezónu. Odběry a rozbory vzorků jsou smluvně zajišťovány akreditovanou laboratoří ZU Praha ,
pracoviště Příbram.Výsledky jsou zasílány KHS STČ kraje ÚP Příbram do 3. dnů ode dne odběru
vzorku.
9. Kontrola pitné vody je prováděna v rozsahu kráceného rozboru prostřednictvím akreditované
laboratoře vždy před zahájením letní sezóny. Odběr je zajišťován z výtokového kohoutu pitné vody
umyvadla v buňce Minigolfu. Výsledky laboratorních kontrol jsou rovněž zasílány v elektronické
podobě orgánu ochrany veřejného zdraví prostřednictvím akreditované laboratoře. Přívod pitné vody
je zajištěn napojením na městský vodovod Příbram.
Vodovodní rozvod v areálu se na zimu vypouští, protože je tažen plastovými trubkami venku kolem
Hlavní budovy. Chata Nataša má vodovodní rozvod v zemi, zaměstnanci přes zimu topí a
nehrozí zamrznutí vody.
10. V době letní sezóny je kontrola jakosti vody pro koupání zajišťována provozovatelem ve smyslu
16,18a § 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – pravidla pro provádění vizuální
kontroly, prostřednictvím akreditované laboratoře ĆIA, která smluvně zajišťuje odběry povrchové
vody v koupališti.
11. ( Kvalita vody se hodnotí dle tabulky 1 přílohy 1, příloha 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb.) Koupání
v době letní sezóny je na vlastní nebezpečí protože na koupališti není plavčík a návštěvníci jsou o tom
informováni cedulí u hlavní brány.
12. Nesplní-li kvalita vody podmínky pro koupání bude koupání po konzultaci s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví zakázáno a návštěvníci o tom budou ve smyslu § 12 vyhlášky 238/2011 Sb.
informování cedulí u hlavní brány a prostřednictvím tisku, příbramské televize a internetových
stránek.
13. Evidence kontrol o jakosti povrchové a pitné vody se eviduje 5 let od posledního odběru vzorku vody.
Výsledky jsou uloženy u vedoucí střediska Nový rybník
14. Kapacita areálu Nový rybník je 200 návštěvníků a pro ně jsou k dispozici veřejná WC
1.WC vedle minigolfu
kapacita
2x ženy + 2x muži + 2x pisoár muži, umyvadlo
2.WC v budově bývalá restaurace
2x ženy + 1x muži + 3x pisoár muži, umyvadlo
3.WC u „kalníku“
2x ženy + 1x muži + 2x pisoár muži, umyvadlo
4.Chemické záchody TOY-TOY WC s umyvadly 3x

-

Záchody mají vlastní jímky a jsou pravidelně 1x týdně vyváženy.
Vývoz je zajišťován pracovníky TOI – TOI. V době letní sezóny, kdy jsou do areálu
navezeny TOI – TOI provádí každý den doplnění hygienických věcí, úklid a kontrolu čistoty
pracovnice koupaliště areálu.
WC jsou pro návštěvníky areálu v době letní sezóny plně k dispozici
- Odvod splaškových vod je zajištěn do městské kanalizace.
- WC na minigolfu má svoji jímku a ta je pravidelně dle potřeby vyvážena TS Příbram.
15. Úklid hygienického zázemí provádí k tomu určený pracovník. Úklid je zajišťován pracovníkem
v ranních hodinách od 6.00 do 8.00 hodin, poté jsou pravidelně pracovníkem kontrolovány a před
ukončením pracovní doby opět provádí celkový úklid sociálních zařízeních od 13.30 do 15.00 hodin.
V době sezóny je každé 2 hodiny prováděna kontrola WC a venkovních sprch. Sprcha na minigolfu je
jen pro ubytované hosty v chatkách a je kontrolována jen v případě zda je některá z chat obsazená
hosty. V případě potřeby je neprodleně proveden úklid na mokro. Nejméně 1x denně je proveden
úklid dezinfekčním prostředkem (zejména podlahy sprch, záchodů včetně sedátka, splachovadla).
16. Prostředky určené k dezinfekci jsou uloženy v kanceláři vedoucí areálu v uzamčené skříni.
Užívané dezinfekční prostředky jsou : Chlorové – SAVO, CHLORAMIN T
Nechlorové – KRESOSAN.
Koncentrací a obou expozicí přípravku se pracovník řídí podle návodu na etiketě.
Příprava dezinfekčních prostředků je zajišťována těsně před jejich použitím..
17. V areálu Nový rybník můžeme návštěvníkům nabídnout toto vybavení :
- venkovní hřiště ( fotbal a další míčové hry )
- dětské prolézačky a pískoviště
- v době letní sezóny občerstvení
- venkovní sprchy zásobované pitnou vodou z městského vodovodního řádu
18. Dále návštěvníkům nabízíme tyto služby :
- minigolf s občerstvením – prodej nealkoholických nápojů v originálním balení a prodej
zmrzliny v originálním balení umístněny v chladících boxech.
- brigádníci jsou povinni mít zdravotní průkaz!
- pro brigádníky je přístupný 1 uzamčený záchod + umyvadlo s teplou vodou na minigolfu
- dále mají brigádníci k dispozici pitnou vodu, která je k dispozici v buňce minigolfu, její jakost
je kontrolována před zahájením sezóny akreditovanou laboratoří v Příbrami.
- kapacita minigolfu je 30 lidí
- minikemp – ubytování ve vlastních stanech ve vyhrazeném prostoru v areálu
- kapacita 20 stanů a 5 karavanů
- ubytování ve vlastních karavanech ve vyhrazeném prostoru v areálu
- ubytování ve dvou 4-lůžkových a jednou 5-lůžkovou chatkou
- kapacita 13 lůžek
Vybavení chatek : Chatky jsou vybaveny palandami, ledničkou, rychlovarnou konvicí,
vařičem,nádobím, příbory, skříněmi, stolkem a židlemi
19. Pro ubytované návštěvníky jsou k dispozici sociální a hygienická zařízení u minigolfu.
- 2x ženy
- 2x muži + 2x pisoár
- sprcha s teplou vodou
toto i další zařízení se uklízí 1x denně a to každý den
- ložní prádlo se vyměňuje vždy když host opustí chatku
(nejdéle po 14 dnech, pokud je delší doba pobytu návštěvníka (př. 3 týdny) a náš personál chatku
hned připraví pro dalšího hosta – převlékne ložní prádlo a uklidí ji
čisté ložní prádlo je složené v kanceláři vedoucí v uzamčené skříni a použité ložní prádlo se
složí do plastového koše v úklidové místnosti, která je v hlavní budově areálu, následně se zavolá
do prádelny, aby si přijely pro špinavé prádlo. Prádlo je odvezeno vždy v den zavolání a domluví
se termín dovozu čistého prádla většinou to bývá tak 2 dny.
Praní prádla nám zajišťuje prádelna Pramaz s.r.o., Smetanova 277, Příbram III, 261 01
Provozovna : Školní 129, Příbram VIII, 261 01
- v případě potřísnění prostěradel krví, ploch biologickým materiálem (stolice, zvratky), host
neprodleně nahlásí vedoucí areálu popřípadě oznámí pracovnici v areálu Nový Rybník, pracovnice
ihned zajistí úklid. Pracovnice si nasadí ochranné rukavice a na potřísněné místo aplikuje virucidní
dezinfekční přípravek, po dobu nutné expozice, provede mechanické očištění místa a poté místo
umyje. Použitý prostředek vhodí do igelit. Sáčku a do odpadků.
O čisté prostěradlo požádá host pracovnici areálu.
20. V době sezóny je každodenně před zahájením nebo po skončení provozu prováděn

úklid veškerých prostor zařízení, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění. Úklid provádí
zaměstnanci areálu dle příkazu vedoucího. Z rybníka jsou nejméně 1x za 14 dní v případě
zjištěného znečištění hladiny stahovány plovoucí nečistoty. V době sezóny pak nejméně 1x týdně.
Areál je vybaven odpadkovými nádobami v počtu 15 ks ( závěsné pytle, popelnice, plechové
koše), které jsou rozmístněny v areálu. Odpadky jsou denně odváženy do velkého kontejneru
v areále za hlavní budovou v areálu. Při naplnění kontejneru zajišťuje odvoz kontejneru TS
Příbram. Prostor areálu je zatravněn. Posekání a odvoz trávy se provádí vždy poté, co tráva
vyroste do výše 20 – 25 cm.
21. Pro pracovníky střediska Nový Rybník (3 muži, 1 žena) jsou k dispozici šatny k možnému
Převlečení (skříňky pro uložení civilního a pracovního oděvu odděleně)a plně vybavené sociální
zařízení (sprcha, umyvadlo, wc ) v chatě „Nataša“ na Novém Rybníku. Zde mají i kuchyňku
s teplou a studenou vodou a zároveň i odpočinkovou místnost. V zimních měsících pracovníci
také využívají chatu „Natašu“ kde si sami topí v kamnech. Chata Nataša má vodovodní rozvod
v zemi, zaměstnanci přes zimu topí a nehrozí zamrznutí vody. Pořádek a úklid v chatě „Nataša“ si
zajišťují sami pracovníci areálu.
22. Lékárnička první pomoci je návštěvníkům k dispozici na minigolfu, v kanceláři vedoucí areálu,
v občerstvení. Při vážnějším zranění je přivolána záchranná služba Příbram.
23. Provozovatel neodpovídá za majetek návštěvníků, který nebyl předán do úschovy obsluze na
minigolfu.
24. V celém areálu platí celoroční zákaz vstupu se psy. V případě neuposlechnutí přivolána
Městská policie!!!
25. V celém areálu platí celoroční zákaz vjezdu motorových vozidel návštěvníků. Mimo aut
zásobování, zaměstnanců areálu a invalidů. V případě neuposlechnutí přivolána Městská policie.
26. Stížnosti a připomínky řeší na základě podnětu vedoucí Nového rybníka popřípadě jeho zástupce
na tel.č. 777/705 062

Petra Zelenková
Vedoucí Nový rybník

Ing.Jiří Holobrada
Ředitel SZM Příbram

