PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI
V PLAVECKÉM AREÁLU MĚSTA VYŠKOVA
V roce 2001 byla dokončena rekonstrukce našeho plaveckého areálu a k 1.
červenci téhož roku byl slavnostně znovu zahájen provoz.
Celý areál je možné dle způsobu provozování rozdělit na dvě základní části:
krytý bazén a letní plavecký areál.

Krytý bazén
Provozujeme celoročně. Tento areál s kapacitou 280 návštěvníků je rozdělen
na dvě části: 25-metrový plavecký bazén a sekci atrakcí. Zde nabízíme nepravidelnou
plochu o rozloze 309 m2, kde jsou k dispozici masážní lavice, dnový vzduchový rošt,
vodní chrlič, dětský vodní hřib a bazén pro nejmenší ve formě hradu. Největší atrakcí
pro návštěvníky jsou tobogány v délce 44 a 90 metrů a tzv. divoká řeka. Tyto
„venkovní“ atrakce se v letních měsících přiřazují k letnímu plaveckému areálu.
V kryté části lze využít i vířivou vanu, parní a finské sauny.
K občerstvení návštěvníků slouží restaurace a bufet.

Letní plavecký areál
Provozujeme dle počasí od června do srpna s kapacitou 2.200 návštěvníků. Zde
na nově zbudované travnaté ploše se zavlažovacím systémem je
k dispozici
vyhřívaný 50-metrový bazén, dětské brouzdaliště, vodní fotbal a již výše zmíněné
atrakce.
V areálu se nachází několik stánků s rychlým občerstvením.
Již od zahájení provozu našeho plaveckého areálu se ukázal problém se
zabezpečením majetku v prostorách šaten - počínaje ztrátou všech náramků, které
sloužily k upevnění klíčů a identifikaci skříňky, přes vylamování skříněk a následné
krádeže.
Přestože je náš areál vybaven bezpečnostními skříňkami, ve kterých si může
návštěvník za poplatek uložit cennosti, ne každý toho využije. Postupně se stalo
téměř pravidlem, že zvonícím mobilním telefonům v šatních skříňkách nemohli zloději
odolat.
Náklady na opravy poškozeného majetku se stále zvyšovaly a pohybovaly se
řádově v desítkách tisíc. Proto jsme se po konzultaci s policií a Úřadem pro ochranu
osobních údajů rozhodli rozšířit stávající kamerový systém, který sloužil hlavně k
monitorování bazénu atrakcí.
V listopadu loňského roku jsme provedli instalaci dalších 5 ks kamer a úpravu
stávajícího systému. Jedná se o černobílé kamery TRC 1/3, rozlišení 580TV řádků,
snímací prvek SONY.
Tři kamery jsme umístili do pánských šaten, protože krádeže a vandalismus se
projevoval výhradně zde. Jedna kamera monitoruje prostor u bezpečnostních skříněk
a jedna prostor venkovního plaveckého areálu.
Záznamy jsou uchovávány na videoserveru PC a po 4 dnech se automaticky
přehrávají. Sloužící technik může sledovat všechny monitorované prostory kromě
šaten.Tyto záznamy má možnost zpětně prohlédnou vedení bazénu a případně policie.

Návštěvníci jsou při vstupu upozorněni velkými informačními tabulemi na
kamerový systém v šatnách a pro zachování soukromí mají možnost využít převlékací
kabinky.
Náklady na pořízení 1 ks kamery činily 5.900,- Kč bez DPH a celková výše
nákladů na rozšíření a úpravu kamerového systému byla 166.000,- Kč bez DPH.
Zhruba po roce činnosti lze konstatovat, že problém krádeží byl v podstatě
anulován.
Jsme přesvědčeni, že vynaložené prostředky na rozšíření systému se nám
mnohonásobně vrátí především spokojeností našich návštěvníků.

