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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŘÍČNÍCH LÁZNÍ, PŘÍVOZU 

A STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ 
 

Vážení návštěvníci, 

 

areál říčních lázní Senohraby slouží k využití volného času a odpočinku všech jeho hostů a k 

radosti Vašich dětí. Má rovněž sloužit k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a 

bezpečnosti návštěvníků říčních lázní. 

Vstupem do areálu říčních lázní se každý návštěvník dobrovolně podrobuje tomuto 

provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků říčních lázní. Pro příjemný a ničím 

nerušený pobyt Vás žádáme o jeho dodržování. 

 

Provozovatel:  Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz 

IČ 65994353 

se sídlem Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby 

www.plovarna-sazava.cz 

Odpovědný pracovník:  Vojtěch Kašpar, tel. 224 314 978; kaspar@archaia.cz  

Návštěvní doba:   duben – říjen od 08.00 do 22 hod. 

   Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu 

 

Pobyt v areálu říčních lázní a přilehlých vodních plochách je na vlastní nebezpečí, děti do 12 

let musí být v doprovodu osoby starší 18 let, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná 

osoba. 

 

Vstup do areálu říčních lázní a jeho užívání je zdarma. Toto ustanovení se netýká poplatků za 

přívoz, stanování, nájem kabin a doplňkových služeb (pronájem slunečníků, plaveckého 

náčiní, her apod.). Uvítáme jakékoli (i zcela minimální) příspěvky na provoz a údržbu areálu 

formou dobrovolných darů, jelikož na naši činnost nedostáváme žádné finanční příspěvky a 

fungujeme výhradně na dobrovolnické bázi.. 

 

V celém areálu platí přísný zákaz:  

1) poškozování a znečišťování všech prostor, zařízení a vybavení 

2) kouření a používání otevřeného ohně v kabinách a poblíž mobiliáře říčních lázní 

3) vstupu zvířat, která nemají bezpečný náhubek a nejsou držena na vodítku 

4) stanování a rozdělávání ohňů mimo plochy k tomu určené (po domluvě se správcem 

areálu) 

5) vjezdu motorových vozidel, motocyklů, čtyřkolek a jízdních kol (mimo zásobování) 

6) odhazování odpadků mimo odpadkové koše 

7) přemísťování pevného i mobilního zařízení 

8) lezení na stromy 

9) užívat kabiny bez vědomí správce areálu 

10) chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid 

ostatních 

11) volat o pomoc bez vážné příčiny 

12) vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po koupacím molu 

(vzhledem k nebezpečí úrazu) a nebezpečně skákat do vody 

13) v prostorách koupaliště odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost 

návštěvníků 

Návštěvník je povinen: 
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1) dodržovat návštěvní řád, pokyny správce a ostatních pracovníků pověřených 

provozovatelem 

2) dodržovat provozní dobu areálu 

3) dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplný k ostatním, neobtěžovat návštěvníky 

a okolní obyvatele nadměrným hlukem 

4) dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost 

5) využívat veškeré zařízení areálu pouze tak, aby nedocházelo k jeho poškození 

 

Provozní pokyny pro návštěvníky 

1) za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí; předměty nalezené v prostorách 

říčních lázní odevzdá nálezce správci areálu či převozníkovi 

2) v zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se jen 

v místech při břehu, kde dosáhnou na dno řeky a dbát pokynů správce areálu 

3) návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení říčních lázní a hradit škody nebo ztráty, které byly 

jejich vinou způsobeny na zařízení říčních lázní nebo majetku ostatních návštěvníků. 

4) návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním 

zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých plochách a na nerovném terénu a vyvarovat 

se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu 

5) provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili 

návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu 

6) návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících 

7) návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, zůstávat v areálu říčních lázní a 

používat jeho zařízení mimo tuto dobu je dovoleno výhradně po domluvě se správcem areálu 

8) s přáním a stížnostmi týkajícími se provozu se návštěvníci obrací na odpovědného 

pracovníka říčních lázní. 

 

Dodržování návštěvního řádu mohou kontrolovat osoby k tomu oprávněné, tj. správce areálu 

a ostatní pracovníci pověření provozovatelem. 

 

Porušení návštěvního řádu, poškození nebo rozkrádání majetku říčních lázní je trestné podle 

příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle 

příslušných trestních předpisů. 

 

Tento provozní a návštěvní řád říčních lázní, přívozu a stanového tábořiště čj. 1601/208/80 ze 

dne 14. 7. 1987 byl naposledy nově upraven k 15. 3. 2016. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba   155 

Tísňové volání /SOS   112 

Hasiči     150 

Policie    158 

Městská policie Říčany  323 618 150, 725 022 765 

Policie ČR, služebna Říčany 974 881 730, 725 961 502  

Tento návštěvní řád byl vzat na vědomí zastupitelstvem obce Senohraby dne 15. 3. 2016. 

 

V Senohrabech 15. března 2016    

       Za provozovatele 

člen výboru Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz 

         Vojtěch Kašpar 


