
Doplnění  článku o rekonstrukci  bazénu Výšinka,  jako reakce na některé 
ohlasy prvního článku

To,  že  plavecký  bazén  na  Výšince  vypadá  na  první  pohled  velice  dobře  je 
skutečně jenom zdání a pro návštěvníka nemusí být problémy s jeho provozováním 
patrné. Ostatně, kdyby nebyly dodrženy základní hygienické předpisy (to v případě, 
že by prostory vypadaly omšele i na první pohled) by jistě bylo důvodem, aby jej 
zavřela  Krajská hygienická stanice (KHS), která pravidelně provádí kontroly. 

Důvody, které k uzavření bazénu vedly jsou zejména provozní. Nejzávažnější se 
pokusím popsat:

a) neexistující  přelivové  žlábky.  To  znamená,  že  bazén  je  již  jedním 
z posledních, který nemá hladinu vody (řečeno velice laicky) ve stejné výši 
jako  je  okolní  terén.  Vzniká  tím  tzv.  chlorový  polštář  a  bazén  je  možno 
provozovat s dočasně udělenou výjimkou KHS. Pokud bychom k rekonstrukci 
nepřistoupili bylo  by jeho uzavření  z těchto důvodů nařízeno stejně

b) poruchová a v nevyhovujících  prostorách umístěná technologie.  Pro časté 
výpadky musí obsluha řadu úkonů provádět ručně. Na zastaralé zařízení se 
nenajde firma, která by dokázala provést opravu

c) zastaralá a stále poruchová vzduchotechnika. Zde se jedná prakticky o stejný 
problém jako u technologie. Nikdo ji není schopen (ochoten?) opravit

d) přílišná hlučnost plavecké učebny. Strávit učební den v prostorách, kde není 
slyšet vlastní slovo je pro učitele velmi vyčerpávající

e) nevhodná a občas i nefunkční kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace

f) bazénová  vana  začíná  praskat  a  pod  jejím  dnem  se  postupně  hromadí 
prosakující voda, která se jen obtížně odstraňuje. Hrozí protržení vany

g) problém je  i  s  topením.  Vana bazénu není  dostatečně odizolována a tak 
dochází k velkým tepelným ztrátám

Neduhů by se našlo více, ale k utvoření si obrázku o současné situaci  určitě postačí 
popsané. V těchto podmínkách provádět výuku a ještě zodpovídat za návštěvníky 
(zejména děti) je pro učitele (plavčíky) velice frustrující. 

Rozhodně se tedy nejedná o žádné svévolné uzavření.  Všem je jasné, že bazén 
podobného charakteru je ve městě potřeba. Má dnes mnoho příznivců, kterým by 
dlouhodobá odstávka jistě vadila. Právě proto se dnes zainteresované složky snaží o 
jeho rychlou rekonstrukci. Kdyby (nechci domyslet) dotace z ROPu nedošla, bylo by 
nutné, aby Město Turnov, jako majitel hledalo jiné zdroje a rekonstrukci provedlo.
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