
Vážení občané města Přerova, 

rád bych se vyjádřil k událostem posledního víkendu. Přestože jsme se snažili otevřít venkovní 

plavecký areál jak v Přerově, tak v Penčicích co nejdříve, a vynaložili jsme mnoho úsilí, 

abychom oba areály v rámci finančních možností, které máme od města Přerova, připravili, 

nepodařilo se nám zabránit událostem, které se o minulém víkendu staly. Nepředpokládali 

jsme, že první otevřený víkend navštíví plavecký areál tolik nepřizpůsobivých a problémových 

návštěvníků, kteří nedodržovali provozní řád a nerespektovali ani případné napomenutí naším 

plavčíkem. Plavčíkovou povinností je dohlížet na pořádek na plaveckém areálu a hlídat, aby se 

některý z návštěvníků nezranil či neutopil.  Plavčík nemůže stát neustále u problémových 

návštěvníků a zanedbat tím dohled nad vodní hladinou. S ohledem na výše uvedené jsme 

přijali od pátku 24.6.2022 tato opatření: 

1) Po jednáních s panem ředitelem městské policie budou všichni plavčíci, pokladní i 

uklízečky povinni při porušování provozního řádu okamžitě volat městskou policii, 

která přijede sjednat pořádek. Problémového návštěvníka může městská policie 

vykázat a vyvést jej před vstupy plaveckého areálu.  

  

2) I když jsme zaznamenali na toto naše opatření negativní reakce, tak jelikož se 

problémoví návštěvníci kumulují také v relaxační části vnitřního plaveckého areálu a 

slušný návštěvník tuto zónu nemůže využívat, bude tato zóna v provozu denně pouze 

v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Mimo tuto dobu budou v provozu pouze atrakce 

venkovního plaveckého areálu.  

Mezi další opatření, která aktuálně řešíme patří: 

1) V tomto týdnu jsme kontaktovali několik přerovských bezpečnostních agentur, 

abychom udělali vše pro vaši bezpečnost a pro dodržování provozního řádu plaveckého 

areálu. Netušili jsme, že splnění tohoto opatření může být tak velký problém. Ze čtyř 

oslovených bezpečnostních agentur se nám nepovedlo přesvědčit ani jednu, která by 

nám s řešením problémů plaveckého areálu pomohla. Jednotně nám bylo doporučeno, 

abychom se zkusili dohodnout s některou agenturou, která nemá sídlo v Přerově i 

z důvodu ochrany jejich zaměstnanců. Moc nám v jednáních nepomohlo ani video 

posledních dnů s incidentem na koupališti v Berlíně. Budeme i nadále jednat s 

bezpečnostními agenturami o možnosti jejich zapojení do ostrahy plaveckého areálu a 

věříme, že se nám podaří, co nejdříve, splnit i tento bod.   

 

2) V následujících dnech rozšíříme kamerový systém na plaveckém areálu a propojíme jej 

s našimi webovými stránkami, abyste měli přehled o aktuálním dění a návštěvnosti na 

plaveckém areálu. Jednání dále povedeme také ohledně možnosti propojení 

stávajícího kamerového systému se systémem městské policie.   

 Rád bych se ještě zmínil o již několik let se opakující dezinformaci ohledně toho, že některé 

skupiny osob mají vstup na bazén zdarma. Chci vás ujistit, že tomu tak skutečně není. Naše 

společnost nedává nikomu volné vstupenky na plavecký areál a nikdo nám také na pokladnách 

plaveckého areálu žádnou takovou vstupenku nepředkládal.  



 

Jako jednatele společnosti mne velice mrzí situace, která nastala o minulém víkendu, kdy 

veškerá naše snaha o bezproblémový provoz tímto víkendem vzala za své. Nicméně výše jsem 

zmínil opatření, která zavádíme, či na jejich zavedení pracujeme a věřím, že se nám podaří 

situaci uklidnit a plavecký areál bude pro Vás opět místem, kde budete rádi trávit horké letní 

dny.  

Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti      


