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Usnesení městské rady: Koupaliště zůstane uzavřené  
 
Tirschenreuth, 29. května 2020 

 

Městská rada města Tirschenreuth se na včerejším zasedání většinově usnesla, že 

se koupaliště v této sezóně pro veřejnost již neotevře. „Nejsme schopni zajistit 

bezpečný provoz. Proto za tímto usnesením stoprocentně stojím, jelikož s ohledem 

na aktuální pandemii má pro mě osobně ochrana života a zdraví nejen návštěvníků 

koupaliště, ale i všech ostatních občanů a občanek i nadále nejvyšší prioritu,“ 

prohlásil starosta obce Franz Stahl.     

 

Ředitel městských služeb proti plošnému otevření 
Ředitel městských služeb Thomas Kraus poukázal v prezentaci přednesené ve 

veřejné části zasedání městské rady na vysoká rizika pro zdraví návštěvníků 

a zaměstnanců spojená s plošným otevřením koupaliště, a to i v případě 

vypracovaného hygienického a ochranného konceptu. Podle informací Thomase 

Krause momentálně nejsou k dispozici jasné předpisy k hygienickým a ochranným 

opatřením pro vytvoření nezbytně nutného konceptu. Je však jasné, že samotná 

technická příprava koupaliště by městským službám zabrala až čtyři týdny.  K tomu 

by se družily další nevyhnutelné kroky, jako je nutné početní posílení personálu – 

především personálu zajišťujícího bezpečnost a úklid – nebo pořízení hygienických 

prostředků a vestaveb. Výrazné omezení počtu návštěvníků a nezbytně nutnou 

evidenci jejich kontaktních údajů by podle ředitele městských služeb bylo možné 

zajistit nejspíš pouze prostřednictvím online rezervace vstupenek. Stejně tak prý již 

nyní může s jistotou prohlásit, že by při eventuálním otevření každopádně nebyly 

k dispozici mnohé z atrakcí, jako je například velká skluzavka, skokanské můstky ani 

želva. Totéž by se týkalo i vnitřních sprch a převlékacích kabinek. Po zvážení 

veškerých okolností se podle svých slov Thomas Kraus jasně přiklání proti otevření 

koupaliště pro veřejnost, jelikož zdraví a bezpečí návštěvníků a zaměstnanců je 

jasnou prioritou.  
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„Z provozního hlediska není možné splnit nutnou a nezbytnou podmínku pro 

otevření, kterou je dodržení hygienických a bezpečnostních opatření v plném 

rozsahu, trvale a bez výjimky,“ shrnul danou situaci Thomas Kraus.           

V početných projevech se poté členové městské rady  napříč všemi frakcemi vyjádřili 

jak souhlasně, tak i zamítavě k doporučenému uzavření koupaliště. Dvanáct 

zastupitelů nakonec hlasovalo pro plošné uzavření koupaliště v této sezóně, devět 

proti.  

Umožnění tréninku plaveckému klubu TSC 
Městská rada jednohlasně odhlasovala, že bude na koupališti umožněn trénink 

tirschenreuthskému plaveckému klubu (TSC). Rozhodující při tom byl propracovaný 

hygienický a bezpečnostní koncept klubu, který ponese plnou odpovědnost za jeho 

dodržování. Městské služby připraví plavecký bazén a zajistí odpovídající kvalitu 

vody. „Městská rada se po živé diskusi jednohlasně vyslovila pro umožnění tréninku 

plaveckého klubu TSC. To rovněž velmi vítám, jelikož dostupnost této specifické 

možnosti tréninku je podmínkou pro to, abychom se i nadále mohli v celostátním 

měřítku měřit na nejvyšší úrovni s ostatními kluby,“ prohlásil starosta Franz Stahl. 

Permanentky a poukázky 
Již zakoupené permanentky a poukázky budou platné i v sezóně 2021, ale je možné 

je i vrátit. Vrátit je můžete v kancelářích městských služeb v ulici Bahnhofstraße 17. 

 

Foto: Město Tirschenreuth 
Legenda k obrázku: Koupaliště z ptačí perspektivy. Městská rada se na svém 

včerejším zasedání většinou hlasů vyslovila pro uzavření koupaliště pro veřejnost 

v sezóně 2020.   
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Kontakt:  
Mirko Streich 
kancelář starosty 
Styk s veřejností a médii 
Město Tirschenreuth, Maximilianplatz 35 
95643 Tirschenreuth  
telefon: 09631/609-41 
fax: 09631/60949 
e-mail: mirko.streich@stadt-tirschenreuth.de 
web: www.stadt-tirschenreuth.de 


