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Tisková zpráva
Krytý bazén Ostrava-Poruba po rekonstrukcích opět v provozu
Z důvodu rekonstrukce vzduchotechniky došlo od 1. července 2016 k uzavírce vnitřní části
Krytého bazénu Ostrava-Poruba, a to až do 24. listopadu 2016. Venkovní koupaliště bylo v provozu až
do 2. září, letní teploty vydržely opravdu dlouho. V pátek 25. listopadu 2016 se dveře krytého bazénu
opět otevřely.
Plánovaná rekonstrukce vzduchotechniky, která byla původní z roku 1985, probíhala takřka 4
měsíce a díky časové náročnosti realizace této akce jsme se rozhodli provést také modernizaci
vstupního prostoru vč. pokladen. Od září 2016 byly zahájeny práce na II. etapě modernizace
venkovního areálu, které stále probíhají, a jejich ukončení je naplánováno přibližně na polovinu roku
2017.
Rekonstrukce vzduchotechniky byla již nezbytná – díky stáří jednotek a rozvodů docházelo
v posledních letech stále častěji k poruchám a odstávkám některých jednotek. Opravy byly finančně i
technicky stále náročnější, chyběly náhradní díly a některé jednotky musely být odstaveny. Nové
jednotky s rekuperací, v některých případech i s klimatizačními jednotkami, by měly znamenat až 40%
úsporu nákladů na teplo. Došlo k navýšení komfortu zákazníků díky odvlhčování a klimatizování
některých prostor. Finanční náklady na rekonstrukci vzduchotechniky ve výši 43,7 mil. Kč byly z 62 %
hrazeny dotací poskytnutou statutárním městem Ostrava a z 38 % hrazeny společností SAREZA.
Modernizací vstupního prostoru a pokladen krytého bazénu došlo k vytvoření nového
odděleného prostoru navazujícího na vstupní halu, který je otevřený a prosvětlený. Díky tomu vznikl
prostor pro odpočinkové posezení. Fény jsou umístěny do samostatného prostoru a tím již nedochází
k nadměrnému hluku u pokladen. Navíc je tento prostor doplněn o miniaturní dětský koutek.
Pokladny jsou ve stylu recepce, což je pro zákazníky daleko příjemnější. Finanční náklady na
modernizaci vstupního prostoru a pokladen ve výši 3,9 mil. Kč byly v plné výši hrazeny společností
SAREZA.
II. etapa modernizace venkovního areálu krytého bazénu začala probíhat 12. září 2016.
Venkovní 25m bazén bude rozdělen na 2 bazény z nerezové oceli: první 2 x 16 m bude určen jen pro
letní provoz a bude obohacen o vodní atrakce (protiproud, vzduchová lehátka a lavice, masážní lavice
atd.), druhý 7 x 12 m bude v provozu celoročně. Teplota vody bude 30°- 35°C v zimních měsících,
v létě 26°C. Vstup do bazénu bude z bazénové haly po schodišti a zakrytý vodní tunel. Ani zde
nebudou chybět vodní atrakce (stěnové masážní trysky, masážní lavice atd.). Součástí modernizace je
také rekonstrukce okolních teras, rozšíření východní terasy o další plochy k ležení a vybudování
malého vodního světa vedle stávajícího dětského brouzdaliště. Pro děti zde přibudou nové trakce
v podobě stříkajícího kraba, hada, dnových stříkajících trysek, vodních clon a pumpy. V této části
venkovního areálu budou doplněna lehátka, lavičky a další mobiliář. Finanční náklady cca 30 mil. Kč
budou v plné výši hrazeny dotací poskytnutou statutárním městem Ostrava.
III. etapa modernizace venkovního areálu krytého bazénu je v jednání. Projekt je již
zpracován.
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