Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

PROVOZNÍ ŘÁD
PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU
S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA
Majitel:
Provozovatel:
Odpovědná osoba:
Správce areálu:
Čísla telefonů:

Statutární město Most, Radniční 1, Most
Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, Most - Velebudice
Pavel Měska
Aleš Berchin
725 958 011, 602 611 415, 725 260 019
dispečink (Technické služby města Mostu a.s.): 606 600 267
bezplatná linka (Technické služby města Mostu a.s.): 800 444 488

Přístup do příměstského rekreačního areálu s vodní plochou Matylda je celoroční.
Provozní řád obsahuje:
1. Popis areálu
2. Povinnosti provozovatele
3. Návštěvní řád vodních atrakcí
4. Návštěvní řád půjčovny loděk a šlapadel
5. Návštěvní řád a provozní pokyny pro návštěvníky in-line dráhy
6. Návštěvní řád na ochranu veřejného pořádku v místech určených k rekreaci

1 Popis areálu
1.1 Vodní plochy
Vodní plocha je rozdělena na tři části:
a) plavecká zóna - je určena jako vodní plocha ke koupání (S KOUPÁNÍM NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ).
Zóna je určena ke koupání a dále k provozu vodních šlapadel a loděk. Vjezd loděk a šlapadel je
povolen do všech částí plavecké zóny, včetně zóny pro koupání psů, při dodržení Návštěvního
řádu půjčovny loděk a šlapadel. V plavecké zóně je zakázán provoz motorových vodních sportů.
Koupání psů je zakázáno v období 1. června do 31. srpna. Celoroční koupání psů v plavecké
zóně je povoleno pouze v zóně pro koupání psů vyznačené na mapě.
Rybolov je v plavecké zóně zakázán v koupací sezóně v období od 1. června do 31. srpna.
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b) plavební zóna - je určena k provozování vodních sportů (např. vodní skútry).
V této zóně je povolen provoz motorových vodních sportů, celoroční rybolov držitelům
platných povolenek Českého rybářského svazu a koupání psů. V zóně je zakázáno koupání.
Do plavební zóny je zakázán vjezd loděk a šlapadel.
c) rybářská zóna - je vymezena pro rybolov.
V této zóně je povolen celoroční rybolov držitelům platných povolenek Českého rybářského
svazu a koupání psů. V zóně je zakázáno koupání, provoz motorových vodních sportů.
Do rybářské zóny je zakázán vjezd loděk a šlapadel.
Možnosti využívání jednotlivých zón vodní plochy jsou vyznačeny na orientační mapě areálu
Matylda a popsány v tomto Provozním řádu.
Výše uvedené části vodní plochy jsou od sebe odděleny bójemi. V období od 1. června
do 31. srpna, kdy probíhá hlavní koupací sezóna, jsou v plavecké zóně nainstalovány vodní atrakce,
které slouží návštěvníkům k zábavě a relaxaci. Vodní atrakce jsou naplněny vzduchem a ukotveny
závažím v hloubce cca 2,5 m. Prostor vodních atrakcí je vyznačen bójemi, které jsou propojeny
vodním lanem. Vstup do vymezeného prostoru, kde jsou umístěny vodní atrakce, je povolen pouze
s platnou vstupenkou - barevným páskem.
1.2 Cyklostezky a in-line dráha
V areálu jsou vybudovány cyklostezky s terénním převýšením a dále jsou kolem vodní nádrže dva
vyznačené okruhy, z nichž jeden je asfaltový a slouží jako dráha pro in-line bruslaře a cyklisty.
Dráha je rozdělena přerušovanou čárou na dva pruhy a označena symboly, z nichž širší (3,60 m)
je určen pro bruslaře a užší (1,20 m) pro cyklisty. Druhý okruh je štěrkový a slouží jako stezka
pro pěší návštěvníky areálu.
In-line dráha je přístupná celoročně, po dobu hlavní sezóny od 1. dubna do 31. října je zajišťován
její úklid a údržba. V zimním období, kdy jsou vhodné sněhové podmínky, je na stezkách
a asfaltovém okruhu vytvořena lyžařská běžecká stopa.
Příslušenstvím dráhy jsou uzamykatelné skříňky, které slouží k uložení osobních věcí návštěvníků.
Skříňky jsou k dispozici od 1. dubna do 31. října. Za případnou ztrátu cenností provozovatel nenese
odpovědnost.
1.3 Veřejné záchodky, sprchy
V prostoru rekreačního areálu je provozní budova, kde jsou umístěny veřejné záchodky a sprchy,
které jsou rozděleny pro muže a ženy a je zde k dispozici studená a teplá voda.
Veřejné záchodky a sprchy jsou otevřeny, od 1. dubna do 31. října, denně od 8:00 do 20:00 hodin.
1.4 Kemp – tábořiště Matylda
Travnatá plocha v jižní části areálu, pod zalesněným svahem, je vyhrazena pro provoz sezónního
kempu – tábořiště. Kemp je provozován v období od 1. května do 30. září a jeho chod je řízen
samostatným Provozním řádem.
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2 Povinnosti provozovatele
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Denní provádění prohlídek a kontrol rekreačního areálu.
Sekání travnaté plochy areálu dle harmonogramu, případně dle potřeby, s přihlédnutím
ke klimatickým podmínkám během roku.
Celoroční úklid rekreačního areálu. Vývoz odpadových nádob a odpadkových košů je
prováděn dle harmonogramu, případně dle potřeby.
Denní úklid veřejných záchodků v období od 1. dubna do 31. října.
Po dobu hlavní sezóny od 1. dubna do 31. října zajišťování údržby a úklidu asfaltové inline dráhy.
Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí provádění pravidelných kontrol kvality vody
ve vodní nádrži Matylda.
V případě, že dojde ke snížení kvality vody, bude veřejnost o tomto informována správcem
rekreačního areálu na viditelném místě.
Provádění pravidelných kontrol ukotvení a technického stavu vodních atrakcí.

3 Návštěvní řád vodních atrakcí
Vodní atrakce jsou v provozu od 1. června do 31. srpna, denně od 9:00 do 19:00 hodin v závislosti
na klimatických podmínkách.
Vstupné je stanoveno aktuálním ceníkem provozovatele.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu na vodní atrakce s tímto návštěvním řádem
a dodržovat jeho následující ustanovení:
3.1
při vstupu na vodní atrakce je návštěvník povinen dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti,
3.2
návštěvníkům je povolen vstup na vodní atrakce s platnou vstupenkou – barevným páskem,
který má připevněn na zápěstí,
3.3
vstup na vodní atrakce je povolen osobám starším 12 let, a to pouze plavcům,
3.4
dětem mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let,
která je po celou dobu za dítě zodpovědná,
3.5
nástup na jednotlivé vodní atrakce je povolen pouze způsobem stanoveným
provozovatelem, který je popsán na viditelném místě,
3.6
na jednotlivých vodních atrakcích je omezen počet návštěvníků, vzhledem k doporučené
zatížitelnosti, dle následující tabulky,
Atrakce
Orbit Water – trampolína velká
Roller – Monwalk – spojovací válec
Katapult – skokanský můstek
Glider – skluzavka z trampolíny
Rock/Slide – samostatná skluzavka
Water Toter – banán jednoduchý
Water Toter Max – banán dvojitý
Iceberg 2,7 m – horolezecká stěna
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3.7
3.8
3.9
3.10

je přísně zakázáno kouření na vodních atrakcích,
je přísně zakázáno nošení ostrých předmětů na vodní atrakce,
je zakázána jakákoliv manipulace s ventily vodních atrakcí,
je zakázána manipulace s kotvícími prvky vodních atrakcí,

3.11
3.12
3.13

je zakázáno podplavávat vodní atrakce,
je zakázáno odvazování provazových žebříků a krytů pružin trampolíny,
za poranění a úrazy, které si návštěvník vodních atrakcí způsobí vlastní neopatrností,
nebo nedodržením ustanovení návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost,
návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy vodních atrakcí. Pokud návštěvníci tyto
pokyny nebudou respektovat, mohou být z prostoru vodních atrakcí vykázáni bez nároku
na vrácení vstupného.

3.14

4 Návštěvní řád půjčovny loděk a šlapadel
Půjčovna loděk a šlapadel je v provozu od 1. června do 31. srpna, denně od 9:00 do 19:00 hodin
v závislosti na klimatických podmínkách.
Vstupné a záloha jsou stanoveny aktuálním ceníkem provozovatele.
Každý návštěvník je povinen se seznámit před vypůjčením loděk a šlapadel s tímto návštěvním
řádem a dodržovat jeho následující ustanovení:
4.1
zákaz zajíždění do části nádrže určené k provozování vodních sportů (např. vodních
skútrů). Zákaz přibližování se ke břehům a molům. Kotvit se smí pouze v půjčovně lodiček
a šlapadel.
4.2
zákaz vjíždění mezi vodní atrakce, zákaz omezování a ohrožování plavců, popř. psů ve
vymezené zóně,
4.3
na lodičkách i šlapadlech je zakázáno vnášení, používání a odkládání skleněných předmětů
a dalších věcí, které by mohly znečistit vodní nádrž,
4.4
dětem mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let,
která je po celou dobu za dítě zodpovědná. Dítě mladší 12 let musí mít plovací vestu,
kterou mu zapůjčí provozovatel. Na požádání bude plovací vesta zapůjčena i dalším
osobám.
4.5
provozovatel neručí za ztrátu osobních věcí v případě jejich pádu do vody.

5 Návštěvní řád a provozní pokyny pro návštěvníky in-line dráhy
Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy v rekreačním areálu Matylda
a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
In-line dráha je přístupná celoročně, po dobu hlavní sezóny od 1. dubna do 31. října je zajišťován
její úklid a údržba.

5.1 Provozní pokyny pro bruslaře a ostatní návštěvníky in-line dráhy
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Každý návštěvník in-line dráhy je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát jeho
nařízení a případně pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
5.1.2
Jízda na okruhu a veškerý pohyb v in-line areálu je povolený po celý rok, a to na vlastní
nebezpečí.
5.1.3
Dětem mladším 12 let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu osoby starší
18 let, která je po celou dobu za dítě zodpovědná.
5.1.4 Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve směru hodinových ručiček.
Dráha je rozdělena přerušovanou čárou na dva pruhy a označena symboly, z nichž širší
(3,60 m) je určen pro bruslaře a užší (1,20 m) pro cyklisty. Druhý okruh je štěrkový a
slouží jako stezka pro pěší návštěvníky areálu. Předjíždění bruslařů je povoleno pouze
zleva.
5.1.5
Každý bruslař je povinen přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby neohrozil další návštěvníky
dráhy nebo sám sebe.
5.1.6 Jízda vedle sebe je povolena za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni
na bezpečnosti ostatní návštěvníci dráhy.
5.1.7
Vstup na in-line dráhu dětem do 15 let je povolen pouze s ochranou přilbou na hlavě.
5.1.8
Vstup na in-line dráhu je všem bruslařům doporučen s ochranou přilbou na hlavě a chrániči
kolen, loktů a dlaní.
5.1.9
Každý návštěvník in-line dráhy je odpovědný za její případné poškození či znečištění jím
způsobené.
5.1.10 Všechny osoby, pohybující se na in-line dráze, jsou povinny se chovat ohleduplně, opatrně,
bezpečně a předcházet tak případným úrazům. Provozovatel in-line dráhy nenese
odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního
řádu.
5.1.11 Uzamykatelné skříňky v prostoru in-line dráhy slouží k uložení osobních věcí návštěvníků
dráhy. Za případnou ztrátu cenností nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Skříňky
jsou k dispozici v období od 1. dubna do 31. října.
5.1.1

5.2 Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

Strkání a srážení ostatních návštěvníků dráhy.
Omezování a bránění v jízdě ostatním návštěvníkům dráhy.
Odkládání jakýchkoliv předmětů včetně oděvů na in-line dráhu.
Poškozování a znečišťování prostor in-line dráhy.
Vjíždění motorových vozidel na in-line dráhu (mimo vozidel správce).
Vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem toxických látek.
Vstup se psem a jinými zvířaty.
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6 Návštěvní řád na ochranu veřejného pořádku v místech určených k rekreaci
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10

Vodní plocha Matylda je určena jako koupaliště ve volné přírodě s KOUPÁNÍM
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Rozdělávání ohně v celém areálu, mimo místa k tomu určená, je zakázáno.
Rybolov je ve vodní nádrži povolen pouze držitelům platných povolenek Českého
rybářského svazu. Všechny rybařící osoby jsou povinny dodržovat provozní řád areálu
Matylda. V době koupací sezóny, to je od 1. června do 31. srpna, je rybolov zakázán
v plavecké zóně. Plavecká zóna určená ke koupání je znázorněna na orientačním schématu
areálu Matylda.
Povinností všech návštěvníků je udržovat čistotu na všech zařízeních, březích a plochách
v rekreačním areálu Matylda a dbát ostatních pokynů správce areálu.
Návštěvníci mohou využívat vybavení rekreačního areálu pouze k určeným účelům.
Provoz tohoto areálu je celoroční a je řízen tímto Provozním řádem.
Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřen správce areálu, kontrolu veřejného
pořádku provádí městská policie. Porušení tohoto řádu bude řešeno Policií ČR nebo
městskou policií.
Vjezd na stezky a dráhy pro cyklisty, pěší a bruslaře je motorovým vozidlům přísně
zakázán (mimo vozidel správce).
V případě, že je v zimním období na stezkách a asfaltovém okruhu vytvořena lyžařská
běžecká stopa, je vstup pěším na tyto okruhy přísně zakázán.
Součástí areálu je přechodné parkoviště, které je v provozu pouze v případě vhodných
klimatických podmínek, kdy není tato travnatá plocha podmáčená. Provoz parkoviště je
řízen samostatným Provozním řádem parkovací plochy. Všichni uživatelé parkovací
plochy jsou povinni se tímto řádem řídit.

Provozní řád je platný od 11.04.2014

Schváleno Radou města Mostu dne: 10.04.2014

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
PO BOX 119
Tisk: 22.5.2014 - IT

IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
ČSOB Most
915209603/0300

Bezplatná linka:
800 444 488
Tel.: 476 453 240

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI
9001:2001
14001:2005
18001:2008
Strana 6 (celkem 7)

Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
PO BOX 119
Tisk: 22.5.2014 - IT

IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
ČSOB Most
915209603/0300

Bezplatná linka:
800 444 488
Tel.: 476 453 240

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI
9001:2001
14001:2005
18001:2008
Strana 7 (celkem 7)

