PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI
SPORTOVIŠTĚ MĚSTA CHRUDIMĚ
Nejdříve bych chtěl říci, že se pokouším popsat pouze reálný stav Sportoviště
města Chrudimě (dále jen SMCH) a tímto se snažím rozvinout diskuzi a výměnu
zkušeností na toto téma.
Na začátku jen pár údajů o SMCH:
Sportoviště města Chrudimě jsou příspěvková organizace města, statutárním
zástupcem je ředitel SMCH.
Naše zkušenosti týkající se ochrany majetku návštěvníků, ale i provozovatelů,
jsou veskrze nepříznivé. Je to způsobeno omezením finančních prostředků, které by
zabezpečily ochranu návštěvníků. Tento přístup je bohužel realitou. Lze namítnout, že
tento problém je v kompetenci provozovatele. Zajisté, ale až v okamžiku, kdy jsou
zajištěny všechny požadavky ze strany pojišťovny (to znamená zabezpečení prostor
proti krádežím atd.). Náklady na toto zajištění nese majitel (zřizovatel) nemovitostí. Jde
totiž o investiční akce, neboli zhodnocování hodnoty nemovitosti (dle zřizovací
listiny). Provozovatel Sportovišť města Chrudimě však tyto kompetence nemá, to
náleží Investičnímu odboru města.
Proto jsem tuto problematiku (v našem případě) rozdělil na dvě části:
1. Zabezpečení nemovitého majetku města respektive Sportovišť.
2. Zajištění proti krádežím a škodám vzniklým v prostorách Sportovišť.
Ad.1. Tento bod je plně v kompetenci města a ani nám není známo přesné znění
smlouvy. Jedná se o smlouvu zajišťující všechny nemovitosti města proti poškození
třetí osobou, proti přírodním katastrofám apod.
Ad.2. Sportoviště mají na starosti zajistit smluvně odpovědnost za škody
způsobené třetí osobě v areálu SMCH, a také zamezit škodám způsobeným přímo
SMCH. To se týká i úrazů a zranění způsobených nedbalostí ze strany provozovatele.
Samozřejmě, že ideální by bylo minimalizovat škody preventivními opatřeními
(kamerové systémy, bezpečnostní skříňky, napojení na pult centrální ochrany atd.). Bohužel
tato opatření jsou nákladná. U starších sportovních zařízení se tento problém neřešil vůbec.
Takže nezbývalo nic jiného, než začít vylepšovat zabezpečení postupně.
Částečně se podařilo zajistit provoz letního koupaliště již při rekonstrukci S tímto
problémem už bylo počítáno a byl realizován v rámci přestavby. Místnosti pokladny a
„plavčíkárny“ byly napojeny na pult centrální ochrany městské policie. Ostatní prostory jsou
monitorovány pravidelnými kontrolami bezpečnostní agenturou a hlídkami městské policie.
Zdá se, že je letní koupaliště zajištěno dostatečně, ale podle našich zkušeností jsou kontroly
nedostatečné. Proto uvažujeme od této sezóny zpřísnit ostrahu noční službou, která bude
mít k dispozici služebního psa, abychom eliminovali případný vandalismus. Jsou totiž známé
případy, že byla přes noc kontaminována voda motorovým olejem apod.
Ostatní sportoviště jsou prakticky střežena minimálně. Proto se, dle našich možností,
snažíme zajišťovat prostory před vniknutím různými zábranami (bezpečnostní zámky, mříže,
ostnaté dráty atd. ). Takže si umíte představit, jak to asi vypadá v areálu určeném pro sport
a relaxaci.
Co se týká případných škod způsobených návštěvníkovi, SMCH je pojištěn proti
krádeži, došlo-li k násilnému vniknutí do uzamčeného prostoru (šatní skříňky, společné šatny
a dalších). O podrobnostech smlouvy není nutné hovořit, ale jsou v ní určité mezery, které
často komplikují samotné řešení problému. Záleží jednoznačně na výběru pojišťovny.

Na závěr bych chtěl naznačit problémy, kterými se u nás musíme zabývat pravidelně:
1. Krádeže v šatnách krytého plaveckého bazénu a zimního stadionu.
2. Krádeže na letním koupališti věcí z dek a kol.
3. Krádeže v šatnách sauny.
4. Vandalismus v době provozu letního koupaliště atd.
Podle mého názoru je tento problém výrazný a rozhodně komplikuje život
provozovateli takovýchto zařízení. Myslím si, že je třeba v budoucnosti řešit tento
problém už v rámci projektu. Měl by se stát bezpodmínečně součástí výstavby nebo
rekonstrukce. Vždyť jde v první řadě o spokojeného návštěvníka a věřte mi, okradený
návštěvník spokojeností zrovna nepřekypuje.

