
 

Přírodní koupaliště 

 

Informace pro provozovatele 

- Provozovatel umístí do prostoru vstupu do areálu umělých koupališť a saun přípravek k 
dezinfekci rukou (s virucidním účinkem).  

- Provozovatel je povinen dbát na striktní dodržování schválené kapacity (počtu návštěvníků) 
zařízení, ev. kapacitu zařízení snížit, aby nedocházelo k přeplňování areálu a bylo možno 
dodržovat požadavek na předepsané odstupy mezi cizími osobami při odpočinku na podložce 
(deka, ručník, osuška apod.) nebo lehátku. Nutno brát v úvahu také možnou nadměrnou 
kumulaci osob ve vodě, zejména tam, kde efektivně využívaná vodní plocha není velká. Musí být 
dodržen maximální počet návštěvníků v jeden moment počítaný na rozlohu aktuálně otevřené 
rekreační plochy pro návštěvníky 10 m2/osobu; celkový počet současně přítomných osob nesmí 
přesáhnout maximální limit osob aktuálně povolený na jednom místě.  

- Je-li koupaliště vybaveno šatnami nebo převlékacími kabinami, je nutno provádět ve zvýšené 
četnosti (minimálně 2-3x denně, v závislosti na délce provozu i častěji) úklid těchto prostor a 
jejich dezinfekci, především ploch, kterých se lidé nejčastěji dotýkají (kliky, vypínače, dveře kabin 
apod.), pomocí dezinfekčních přípravků (s virucidním účinkem).  

- Provozovatel zajistí vpouštění návštěvníků do prostoru šaten tak, aby nedocházelo k porušování 
předepsaných odstupů.  

- Minimálně 2-3x denně (v závislosti na délce provozu i častěji) je nutné provádět dezinfekci 
všech ploch celého zařízení, se kterými se návštěvníci dostávají do kontaktu, pomocí 
dezinfekčních přípravků (s virucidním účinkem).  

- V případech, kdy jsou v areálu přírodního koupaliště v provozu ještě některá další doplňková 
zařízení nebo vybavení pro rekreační vyžití návštěvníků (houpačky, kolotoče apod.), je nutné při 
jejich provozu používat roušky ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat 
předepsané odstupy a dbát na to, aby nedocházelo ke shlukování nadměrného počtu osob v 
okolí těchto atrakcí dle aktuálně platných požadavků. Minimálně 2-3x denně (v závislosti na 
délce provozu i častěji), před zahájením provozu a v jeho průběhu, je pak nutné provést 
dezinfekci těch ploch doplňkových zařízení a pomůcek, kterých se lidé dotýkají.  
 

- V případě, že jsou v areálu přírodního koupaliště v provozu společně užívané provozy (např. 
stánky s občerstvením apod.), je potřeba zamezit shlukování osob v jejich blízkosti dle aktuálně 
platných opatření.  

- U vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech (ev. zveřejnit jiným v místě obvyklým 
způsobem) je nutné zveřejnit základní pokyny pro chování návštěvníků s ohledem na 
epidemiologickou situaci. K tomu lze využít informační leták „Hygienické požadavky na chování 
návštěvníků přírodních a umělých koupališť v době koronavirové pandemie“, který je uveden 
dále a v případě potřeby ho lze přizpůsobit specifickým podmínkám každého koupaliště.  

- Upřednostnit v areálu možnost bezhotovostní platby.  
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