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Úvod  

Přírodní koupací biotop byl v areálu obce Prostřední Bečva navržen jako alternativa opravy původního klasického bazénu s chemicky upravovanou vodou. Pro záměr vybudovat v lokalitě přírodní koupací biotop namísto opravy 

klasického chemického bazénu pak hovoří několik faktorů.  

Přírodní biotop představuje současnou „novinku“ v zahradní architektuře a stává se novým fenoménem nejen v moderní zahradě ale i v 

moderní obci. Smyslem koupacích jezírek je poskytnout uživatelům více relaxace a pohody a zároveň zlepšit životní prostředí prvky s poměrně 

nízkými nároky na zřízení a údržbu, což naopak ocení především provozovatel. Přírodní koupací plochy totiž nabízejí relativně snadnou výrazně 

levnější možnost vybudování nového veřejného koupaliště nebo opravy a obnovy starého již vysloužilého koupaliště. Pokud porovnáme 

pořizovací náklady na výstavbu či rekonstrukci bazénu, které se pohybují v relaci 9000 – 13000 Kč za m2, s náklady na zřízení přírodního 

biotopu s průměrnou cenou 3000 – 4500 Kč za m2, výsledný poměr 1:2 až 3 vyznívá velmi příznivě právě pro stavbu takzvaných biobazénů. 

Také při srovnání provozních nákladů při zahrnutí spotřeby všech desinfekčních a algicidních přípravků, elektrické energie, výměny a 

doplňování vody, obsluhy technologického zařízení a údržby areálu se poměr při částce zhruba 4 Kč za den na 1 m2 u klasického koupaliště 

výrazně posunuje ve prospěch přírodních koupališť s částkou zhruba 1 Kč za den na 1 m2.  Hlavní výhodou takovýchto koupališť ovšem nejsou 

jen nižší pořizovací náklady, ale především nechemicky upravovaná voda, o kterou mají dnešní návštěvníci koupališť, vzhledem k častému 

výskytu alergií, stále větší zájem. Biobazén totiž poskytuje zcela odlišnou kvalitu koupání než bazén s chemicky upravovanou vodou. Důležitou 

předností je také přirozená vůně vody, kterou je většina návštěvníků příjemně překvapena.  

Neopominutelným přínosem přírodních koupacích jezírek je také pozitivní vliv na životní prostředí, což je momentálně velmi aktuální téma. I 

když se může zdát, že každé jedno jezírko, ať už okrasné nebo koupací, je málo důležité, větší množství podobných fungujících vodních 

ekosystémů současně výrazně ovlivňuje životní prostředí a tím opět zvyšuje atraktivitu obce. 

 

  

Inspirační fotografie: 

 

vlevo dole: Přírodní koupaliště Bohuslavice 

 

vpravo dole: Přírodní koupaliště Dobřany u 

Plzně 

 

vpravo nahoře: Přírodní koupaliště 

Kovalovice 
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Navrhované řešení 

Zájmové území se nachází v areálu obce Prostřední Bečva. Hlavním důvodem zpracování této studie je prověření možnosti přestavby původního chemického bazénu na přírodní koupací biotop, který by zde zajistil možnost veřejného 

koupání v přírodní čisté vodě.  

Studie navazuje na již zpracovanou prostorovou studii od firmy Asa Expert a.s., která řeší možnosti přestavby z hlediska alternativně navrženého designu biotopu. Po prohlídce v terénu a zhodnocení všech faktorů, které budou mít vliv na 

budoucí biotop, byl nakonec vybrán, upraven z hlediska funkčnosti a rozpracován návrh A. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit ucelený biotop, který vychází myšlenky maximální funkčnosti budoucího koupaliště a zároveň splňuje veškeré 

potřebné parametry, které lze od takovéto stavby očekávat.   

Vlastní biotop lze obecně rozdělit na dvě Hlavní části a to část užitkovou, která představuje veškeré plochy určené ke koupání, a část regenerační, která slouží výhradně k regeneraci (biologickému čištění) vody. Užitková zóna a 

regenerační zóna jsou navrženy od sebe záměrně odděleně, aby nemohlo docházet k nezamýšlené a nekontrolované výměně vody. Regenerační zóna v žádném případě neslouží pro koupání, a proto je vhodné, aby byla oddělena nejen 

prostorově ale i opticky. Protože celková dispozice daného prostoru neumožňuje zcela oddělenou regenerační zónu, je v návrhu tato část alespoň částečně oddělena dřevěným molem. V optimálním případě doporučujeme, aby byl celý 

tento prostor obehnán alespoň nízkým plotem, který by zamezil návštěvníkům vstupovat do této části a narušovat probíhající čistící procesy. V ideálním případě bude plot uzamykatelný, aby mohla v prostoru regenerace být umístěna i 

technologická část. 

Užitková zóna by měla být rozdělena na části s různou hloubkou vody, tzn. část pro plavce, část pro neplavce a samostatné brouzdaliště. Jednotlivé prostory užitkové zóny musí být označeny tabulkami s upozorněním, konkrétní hloubka 

vody musí být trvale označena na okraji nádrže a musí být zřetelně viditelná. 

Protože v našem případě je prostor pro neplavce navržen tak, aby přecházel přímo do prostoru pro plavce, musí mezi nimi být umístěno lano. Dělicí lano musí být umístěno ve vzdálenosti nejméně 1 m před změnou hloubky vody.  

 

 

Vstupy a výstupy by měly být 

k dispozici v dostatečném počtu 

a velikosti v závislosti na 

způsobu užívání. V prostoru pro 

neplavce musí být na přechodu 

k prostoru pro plavce výstupy. 

Pro snazší přístup do prostoru 

pro plavce i neplavce je po celé 

délce užitkové části biotopu 

navržena pláž. Samozřejmostí 

je, že užitková zóna by měla 

mít bezbariérový přístup. 

Brouzdaliště je od ostatních zón 

vymezeno dřevěnými lávkami, 

což zajistí jeho větší 

bezpečnost. 
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Základní údaje o kapacitě navrhovaného koupaliště 

Celková plocha biotopu: 1145 m2 

Celková plocha užitkové části: 635 m2 

Celková plocha regenerační části: 510 m2 

 

Plocha plavecké části: 350 m2 

Plocha neplavecké části:  115 m2 

Brouzdaliště: 30 m2 

Plocha dlážděné pláže: 140 m2 

 

Celkový objem vody: 1850 m3 

Hloubka bazénu:  -   plavecká část max. 2,5 m 

                                   -    neplavecká část 0,3 -1,3 m 

                                   -    brouzdaliště 0-0,3 m 

Hloubka regenerační části:  max. 1,2 m 

 

 

 

Předpokládaná kapacita biotopu vypočítaná dle směrnice pro projektování, výstavbu a provoz venkovních koupališť s biologickou úpravou vody (FLL), tento výpočet je přílohou této studie. 

Stanovení jmenovitého počtu návštěvníků je omezeno poměrem objemu nádrže k upravovanému objemu vody za den. U koupaliště s dodatečnou regenerací ex situ  je nutno počítat na jednoho návštěvníka nejméně 6,5 m3 objemu vody 

za den, přičemž celkový objem vody zahrnuje objem vody v koupací užitkové nádrži, regenerovaný objem vody v biologické části a doplňovací vodu (viz norma FLL). Při navrhované celkové velikosti biotopu 1850 m3 celkového objemu 

vody, tedy plavecké části, neplavecké části, brouzdaliště a regenerace, vychází dle přesného výpočtu celková maximální denní kapacita koupaliště na 483 osob, respektive 387 osob po započítání faktoru snížení účinnosti 

v předpokládané výši 20 %.  

Pokud bychom vycházeli ze standardního výpočtu kapacity bazénu podle plochy biotopu, vyjde nám maximální kapacita velmi obdobná. Optimální doporučená kapacita vodní plochy na jednu osobu je 10,0 m2 vodní hladiny. Při 

navrhované celkové ploše užitkové části, která zahrnuje zónu pro plavce, zónu pro neplavce a dětské brouzdaliště, o velikosti 635 m2 pak celková kapacita představuje zhruba 65 koupajících se návštěvníků. Denní návštěvnost areálu 

může být v rozmezí 3 - 5ti násobku kapacity vodní plochy, což odpovídá zhruba optimální denní návštěvnosti koupaliště v rozmezí 200 – 325 osob. 
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Nároky na vodní zdroj: 

Venkovní koupaliště s biologickou úpravou vody jsou uměle vytvořené ekosystémy, v nichž mají být napodobeny podmínky přirozených vod. Tím se zásadně odlišují od dosavadních venkovních koupališť.  

Vlastnosti vody v těchto venkovních koupalištích jsou závislé na ekologických poměrech, způsobu a intenzitě užívání a rovněž druhu stavebních a technických zařízení. Zatížení vnášené zejména návštěvníky koupaliště se eliminuje 

biologickými pochody a podpůrnými opatřeními v regenerační zóně. Oproti dřívějším předpokladům jsou takto čištěné bazény mnohem bezpečnější a z hlediska výskytu nežádoucího znečistění daleko účinější v odbourávání těchto 

potenciálních patogenů než klasicky čištění chemický bazén 

Ekologická stabilita je závislá na společenství vázaném na konkrétní místo (cenóza). Vzhledem k intenzivnímu užívání mohou změny v trofii (produktivitě) a uvnitř společenstev organismů probíhat podstatně rychleji, než v extenzivně 

užívaných nebo větších přirozených vodách. Proto je třeba ekologické poměry optimalizovat vhodnými podmínkami. Přednost má zdraví uživatelů.  

Voda nesmí obsahovat chemické substance v takových koncentracích, které by mohly poškodit zdraví uživatelů a/nebo rozhodujícím způsobem negativně ovlivnit ekologické procesy probíhající ve vodě. V případě podezření je nutné 

provést příslušné rozbory. 

Doplňovací vodě je přikládán velký význam, protože biologické faktory se zpočátku vždy nastavují na základě chemicko-fyzikálních výchozích podmínek. Doplňovací voda musí odpovídat požadavkům dle tabulky č. 1. 

 

Tab. 1: Chemické směrné hodnoty pro plnící a doplňovací vodu – event.  po předchozí úpravě 

Č. 
Parametr Směrná hodnota 

1 2 

1 Celkový fosfor  (PP-ges) ≤ 0,01 mg/l 

2 Dusičnany ≤ 50,0 mg/l 

3 Hodnota pH 6,0 – 9,0 

   

 

Vzhledem k časové tísni nebylo možné provést odběr a následný rozbor plnící a doplňovací vody, proto byl obsah živin odhadnut na základě dlouholetých zkušeností. Před vlastním zahájením stavby, respektive při zpracovávání 

projektové prováděcí dokumentace je bezpodmínečně nutné provést tyto zkoušky a dle výsledků případně mírně poupravit navržené parametry technologie čištění vody. Zároveň je třeba provést i čerpací zkoušky kvůli zjištění dostatečné 

vydatnosti zdroje, ať už z důvodu naplnění biotopu před spuštění nebo i pouze pro doplnění odpařené vody. Druhou alternativu je pak provést první napuštění z dovezené vody, což by ovšem znamenalo další vedlejší náklady. 

Předpokládaná maximální evapotranspirace (celkový výpar) je při nevržené celkové velikosti biotopu 1135 m2 zhruba 11,5 m3 / den a tento parametr musí zdroj vody v každém případě splňovat. 

Během vlastního provozování koupaliště není nutné provádět pravidelnou výměnu vody. Celková výměna vody se provádí pouze v případě nárazového velkého znečištění. Je-li nezbytná rozsáhlejší nebo úplná výměna vody, je nutné si 

uvědomit, že následně může zpravidla trvat 1 až 2 měsíce, než dojde k opětovné stabilizaci biologického systému. Z tohoto důvodu je vhodné takovýmto situacím předcházet.  

 

  



  

  

 Přírodní koupací biotop v areálu obce Prostřední Bečva Studie proveditelnosti 

 

Ekogreen, s.r.o.  
 

Propočet nákladů na výstavbu 
 Orientační výkaz výměr  

  Biotop - celková plocha                      m2 1145 
  Celková plocha koupání                                    m2 495 

  - Brouzdaliště pro děti                                      m2 30 
  - Pláž                                                                   m2 140 
  - Neplavecká část                                         m2 115 
  - Plavecká část         m2 350 
 Celková plocha regenerační části       m2 510 
 Brodítka                                                   ks 4 
 Sprchy                                                                 ks 4 
 Dřevěná mola a lávky                                m2 160 
 

     jednotka počet cena/jed cena celkem 

A Biotop          
1 Příprava staveniště (zahrnuje odhad nákladů na přípravné a bourací práce, odstranění stávajících technických prvků  apod.) sum 1           150 000,00 Kč                150 000,00 Kč  
2 Terénní úpravy (zahrnuje odhad nákladů na srovnání terénu do roviny v celé ploše kolem biotopu) kpt 1             10 000,00 Kč                  10 000,00 Kč  

3 
Celková plocha ke koupání (zahrnuje odhad nákladů na zbudování části pro plavce a neplavce od terénních úprav, přes vlastní sanaci stávající stavby až 
po položení izolace a montáž technologie) m2 495               2 850,00 Kč             1 410 750,00 Kč  

4 
Brouzdaliště (zahrnuje odhad nákladů na zbudování brouzdaliště pro malé děti od terénních úprav, přes vlastní výstavu až po položení izolace a montáž 
technologie) m2 30               1 950,00 Kč                  58 500,00 Kč  

5 
Celková plocha regenerační části (zahrnuje odhad nákladů na zbudování brouzdaliště pro malé děti od terénních úprav, přes vlastní výstavu až po 
položení izolace, montáž technologie a dodávku a výsadbu rostlin) m2 510               2 250,00 Kč             1 147 500,00 Kč  

6 Mola a lávky (zahrnuje odhad nákladů na vybudování veškerých dřevěných mol a teras, s použitím tropického dřeva a žárově zinkovaných konstrukcí) m2 120               5 500,00 Kč                660 000,00 Kč  
7 Dlážděná pláž (zahrnuje odhad nákladů na zřízení pláže) m2 140                 650,00 Kč                  91 000,00 Kč  
8 Vodní atrakce a vodní herní prvky (zahrnuje odhad nákladů na skluzavku a skákadlo) kpt 1           150 000,00 Kč                150 000,00 Kč  
9 Vstupy - brodítka, sprchy (zahrnuje odhad nákladů na doplňkové zázemí) ks 8             50 000,00 Kč                400 000,00 Kč  

10 Budova se sociálním zařízením (v návrhu není počítáno se stavbou budovy, protože v areálu se nachází dostačující vybavení)   
bude využito 

stávající     

11 Vybavení šaten (v návrhu není počítáno se stavbou šaten ani zařizováním vybavením, protože v areálu se nachází dostačující vybavení)   
bude využito 

stávající     
12 Oplocení (zahrnuje odhad nákladů na vybudování uzavíratelného a uzamykatelného oplocení kolem  biotopu) bm 350                 800,00 Kč                280 000,00 Kč  
13 Dlažby (zahrnuje odhad nákladů na založení nově navržených obslužných komunikací) m2 400               1 450,00 Kč                580 000,00 Kč  
14 Sadové úpravy (zahrnuje odhad nákladů na založení nového pobytového trávníku a dosadeb) kpt 1           150 000,00 Kč                150 000,00 Kč  

15 
Inženýrské sítě, přípojky (zahrnuje odhad nákladů na zřízení potřebných inženýrských sítí, přeložení, případně zrušení stávajích, které překážejí výstavbě 
objektu) kpt 1           100 000,00 Kč                100 000,00 Kč  

  Biotop celkem                5 187 750,00 Kč  

B Projektové práce         
16 Projektové práce (DÚŘ, DSŘ) % 4,5        5 187 750,00 Kč                233 448,75 Kč  
17 Vedlejší rozpočtové náklady % 3        5 187 750,00 Kč                155 632,50 Kč  
  Projektové práce celkem                   389 081,25 Kč  

    Soubor - Biotop celkem bez DPH           5 576 831,25 Kč  
  DPH  21 %           1 171 134,56 Kč  
  Soubor - Biotop celkem vč DPH           6 747 965,81 Kč  

zpracovali: Ing. Martin Panchartek, Ekogreen,s.r.o., 602 483 193, Ing. Jiří Šimka, Zahradnictví Šimková, s.r.o., 777 004 752 
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Údržba a následní péče o biotop 

 

Údržba zahrnuje veškerá opatření potřebná pro zachování a obnovení požadovaného stavu a rovněž na stanovení a posouzení skutečného stavu venkovního koupaliště. Zahrnuje především opatření pro inspekci, vlastní údržbu a péči a 

opravy. Všechna opatření údržby musí být prováděna v souladu s plány údržby a inspekce a musí být dokumentována v provozním deníku. 

Při pravidelném provádění údržby nesmí být vneseny do objektu žádné cizí látky, které buď přímo ohrožují vodu, nebo obsahují organické a chemické substance, které ohrožují funkci zařízení a nebo negativně ovlivňují zdraví uživatelů. 

 

Inspekce 

Samotná inspekce pak slouží pro zjištění a posouzení skutečného stavu venkovního koupaliště s biologickou úpravou vody. Zahrnuje jednotlivé zkoušky, měření a posouzení všech stavebních a technických zařízení koupaliště. Ve 

venkovních koupalištích s biologickou úpravou vody musí být v rámci inspekce sledováno zejména: 

 

• stabilita okraje břehů/nádrže (tím je myšlena především provozní bezpečnost okrajů, ale také pevnost a nepoškozenost břehů, aby nedocházelo k úniku vody) 

• funkce kapilární uzávěry (fungující kapilární uzávěra zabraňuje tzv. efektu knotu, což znamená nasávání vody do okolí) 

• nepřirozeně vysoká ztráta vody, např. v důsledku nedostatečné kapilární uzávěry, netěsných míst; 

• zjištění mechanického, tepelného a fotochemického namáhání, resp. závad takto způsobených; 

• stav izolace – zejména napětí, stlačení, trhliny; 

• řádný stav zařízení v rozích, průsaky (zejména u izolací z polymerových pásů); 

• vývoj řas (výskyt řas v přírodním biotopu je běžný jev, je nutné sledovat druhy řas, které se v biotopu vyskytují a zároveň potlačit jejich výskyt v užitkové části, pokud se řasy vyskytují pouze v regenerační části a nedochází k útlaku 

ostatních rostlin, není třeba proti nim nijak zasahovat) 

• vývoj vegetace (např. utlačování jednotlivých druhů nadměrným růstem jiných rostlin, sledování případných projevů nedostatkem živin žloutnutím, usycháním apod.); 

• výskyt rybí populace (přestože rybí populace je v přírodním biotopu nežádoucí, a proto se ani nezakládá, s postupem času je velmi pravděpodobné, že se mohou ryby objevit, přenos nejčastěji proběhne pomocí ptactva, v takovém 

případě je třeba rybí populaci pokud možno eliminovat, případně minimálně sledovat její rozsáhlost a případně ji redukovat na přijatelné množství); 

• napadení škůdci a napadení šneky (toto je třeba sledovat zejména v regenerační části, protože případné napadení či oslabení rostlin by mohlo mít za následek špatnou funkci regenerace). 

Požadavky na kvalitu vody již byly zmíněny v předchozích odstavcích u informací o nárocích na zdrojovou vodu. U vody doplňovací, která by měla pokrýt každodenní ztráty vody z biotopu způsobené samovolným výparem, ale i vlastním 

užíváním, platí v podstatě stejné kvalitativní parametry. Zkoušky všech sledovaných parametrů doplňovací vody, čisté vody, vody v nádrži a surové vody by se měly konat vždy najednou. Pokud voda jako v našem případě nepochází 

z veřejné vodovodní sítě, musí být u doplňovací vody před začátkem koupací sezóny a potom vždy jednou měsíčně zkontrolovány parametry přičemž hlavní důraz by měl být kladen na obsah celkového fosforu. Vzorky musí být odebírány 

na odběrném místě pro doplňovací vodu. Navíc musí být pravidelně kontrolováno množství doplňovací vody, aby případné poškození izolace biotopu bylo odhaleno co nejdříve. Pokud by za den bylo zapotřebí doplnit více než 3 % 

celkového objemu zařízení, je nutné zjistit příčinu (např. netěsnost) ztráty vody.. 

 

Údržba a péče 

Údržba slouží pro zachování požadovaného stavu technických a stavebních zařízení. Zahrnuje kontrolu, seřizování, výměnu, doplňování, konzervaci a čištění. Práce údržby by se měly, pokud možno, provádět v době slabšího provozu 

koupaliště. Vlastní péče slouží pro dosažení a zachování funkčnosti vegetace a ostatních vegetačních ploch (péče o růst a udržovací péče). 
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Podle druhu, vlastností a rozsahu stavebních objektů a technických zařízení se mohou – s ohledem na předpisy výrobce a návody k provozu – potřebné práce údržby (např. čištění, drobné opravy, zazimování) týkat: čerpadel; filtračních 

zařízení; přívodu a odtoku vody, dnových výpustí; stavebních objektů, jako jsou lávky, skluzavky; stavebních prvků ze dřeva; krytin k obnovení jejich protiskluzných vlastností; ostatních technických zařízení. Při provádění údržby musí být 

stavební objekty a technická zařízení kontrolovány z hlediska potřeby event. další údržby a oprav. Protože se jedná o takřka nepřetržitou činnost, je vhodné již dopředu počítat s vyčleněním samostatného odpovědného pracovníka, který 

bude kontroly a údržbu provádět. 

 

Péče o rozvoj a udržování musí být prováděna podle návodu zpracovaného projektantem, event. dodavatelem, tak, aby bylo co nejdříve dosaženo funkčního stavu vegetace. Tohoto stavu je dosaženo: 

• u bahenních rostlin za výhodných podmínek ve vegetačním období po přejímce, za nevýhodných podmínek po třech vegetačních obdobích; 

• u podvodních rostlin zpravidla ve vegetačním období po vysázení, resp. umístění. 

 

 

Udržovací péče slouží pro zachování funkčního stavu vegetace.Mohou být potřebné zejména následující práce: 

 

Péče Doporučené intervaly 

• Odstranění  

− nárůst v užitkové zóně (např. mechanicky) ⇒ po zjištění 

− ryby - vylovením ⇒ po zjištění 

− šneci – sebráním ⇒ po zjištění 

− vláknité řasy (např. mechanicky) ⇒ po zjištění 

− listí – vylovením, alternativa: ochrana sítí ⇒ před potopením 

− odumřelé části rostlin, které hrozí potopením v regenerační zóně – sebráním  ⇒ podle potřeby 

− vnesený písek, štěrk – odsáváním ⇒ několikrát ročně, podle intenzity užívání a vnosu, nejméně před každým odkalením 

− kal – odsáváním ⇒ v užitkové zóně podle potřeby 

⇒ v regenerační zóna podle potřeby 

• Řez rostlin   

− v regenerační zóně, odstranění odřezaných částí ⇒ pozdní léto až jaro, před novým rozrůstáním, podle druhu 

− přebytek biomasy ⇒ podle potřeby 

− redukce druhů, které se příliš rozšířily ⇒ podle potřeby 

• Provádění zimních ochranných opatření, aby se zabránilo poškození technického zařízení na nádrži apod.  ⇒ po ukončení koupací sezóny 

• Záměrné dodávání živin v případě, kdy se u vegetace projeví jejich nedostatek ⇒ podle potřeby 

Opravy 

Opravy slouží pro obnovení požadovaného stavu koupaliště. Opravy jsou potřebné, jestliže při inspekci nebo údržbě byly zjištěny závady nebo poškození. Opatření mohou zahrnovat výměnu filtračních materiálů; výměnu vadných 

technických zařízení; výměnu a doplnění rostlin; obnovení pokryvu štěrkem/pískem v prostoru břehů; opravu stavebních objektů. 
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Požadavky na povinnost zajištění bezpečnosti provozu 

V neposlední řadě bychom měli zmínit alespoň základní požadavky na povinnost zajištění bezpečnosti provozu, které se v podstatě výrazně neliší od provozu klasických bazénu s chemicky upravovanou vodou. Povinnost k zajištění 

bezpečnosti provozu koupaliště otevřeného veřejnosti je odvozena z ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - novelizován zákonem č. 151/2011 Sb., s účinností od 1. 7. 2011. A 

dále vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, s účinností od 25. 8. 2011. 

 

Nedovoleného jednání se lze dopustit nejen negativním chováním, ale i zanedbáním. I ze smlouvy uzavřené s návštěvníkem koupaliště vyplývají jako vedlejší závazky povinnosti provozovatele týkající se ochrany a péče. Z povinnosti 

zajištění bezpečného provozu vyplývá provozovatelům koupališť závazek podniknout potřebná opatření, která odvrátí rizika hrozící třetím osobám. Povinnost zajištění bezpečného provozu zahrnuje v podstatě oblast provozního dozoru a 

dohledu nad provozem koupaliště. 


