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Na začátku tisíciletí se začal připravovat 
investiční záměr a později začaly v ulici 
Mírového hnutí vyrůstat tři velké haly jak 
pro sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků 
jižního Města, tak pro jejich aktivní odpo-
činek. Od června 2014 mají obyvatelé této 
městské části konečně svůj bazén.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Netradiční „stříhání pásky“ proběhlo 
23. června 2014. Symbolické zahájení 

provozu sportovně rekreačního areálu 
Jedenáctka VS se uskutečnilo vhozením 
nafukovacích balonů do vody.

Zúčastnili se ho nejen pozvaní hosté, 
mezi kterými byli představitelé městské 
části, dodavatelé stavby a další, ale také 
děti z mateřských a základních škol v ka-
tastru Prahy 11. Akci moderoval Vlasta 
Korec, který si s přítomnými dětmi zazpíval 
písně z muzikálů a jako první vyzkoušel 
bazén, neboť prohrál sázku se starostou 
MČ Praha 11 Daliborem Mlejnským. Právě 

on přiblížil přítomným hostům historii zá-
měru i samotné stavby bazénů na největším 
sídlišti v republice. Za zhotovitele promluvil 
Ing. Roman Mistoler, obchodní ředitel akci-
ové společnosti Hochtief CZ. Za bazénovou 
komisi poděkoval všem spolupracujícím 
subjektům i členům komise její předseda 
a ředitel ZŠ Donovalská Mgr. Pavel Dittrich. 
Přítomným byli představeni i nájemci obou 
bazénových hal – manželé Klápovi.

V předstihu, již 4. června, se uskutečnila 
prohlídka areálu účastníky odborné konfe-
rence Asociace bazénů a saun ČR.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Sportovně rekreační areál je členěn do tří 
objektů. Prvním je víceúčelová hala, ozna-
čovaná jako ČÁST A. Je určená pro míčové 
hry; na palubovce jsou nakreslena hřiště 
pro osm sportů – od košíkové přes odbíje-
nou až po badminton. Kapacita hlediště je 
315 osob. Ve spojovacím krčku je umístěno 
technologické zázemí, šatny pro sportovce 
a hygienické zázemí. Občerstvení se nachá-
zí u hlavního vstupu.

Centrální ČÁST B tvoří bazénová hala 
s plaveckým a rekreačním bazénem, vod-
ními atrakcemi, brouzdalištěm vybaveným 
dětskými hracími vodními prvky a tobogá-
nem, dále technická a energetická zařízení, 
šatny, prostory pro návštěvníky, techno-
logický suterén a občerstvení s vlastním 
hygienickým zázemím. Nedílnou součástí 

Ing. Jiří Kouba

redakce B&S

Multifunkční centrum 
na Jižním Městě otevřeno

Obyvatelé největšího pražského sídliště, Jižního Města, které se začalo stavět 
v roce 1971, se konečně dočkali plaveckého bazénu. Jižní Město – hovorově 

Jižák či Jižňák – bývá označováno i jako největší sídliště v České republice 
a mimopražští jej najdou v městském obvodu Praha 4 na jihovýchodě města 

poblíž dálnice D1. Děti ze základních škol Jižního Města a Chodova dříve musely 
za výukou plavání dojíždět do Písnice (bazén je již zrušen), do Vršovic nebo 

do Centra UK v Hostivaři (dříve bazén Vodních staveb). Spornou omluvenkou 
může být fakt, že o vybudování bazénu se mluvilo už od konce sedmdesátých 

let minulého století, kdy se na jižní okraj hlavního města stěhovaly první stovky 
rodin. Modrý obdélníček, který v plánech symbolizoval budoucí bazén, se 

po tři desítky let přesouval z místa na místo, ale nikdy mapu neopustil. Dnes 
v sídlištních celcích Jižního Města žije převážná část z více než 80 000 obyvatel 

Městské části Praha 11. Odtud pochází i název bazénu Jedenáctka.
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je i wellness v přízemí s vlastním vstupem 
přes turniket z bazénové haly.

Centrum dětského plavání, označené 
jako ČÁST C, disponuje čtyřmi bazény pro 
výuku dětského plavání a má vlastní tech-
nické zázemí, šatny, hygienické prostory 
a občerstvení.

Části B a C mají vstup přes společnou 
recepci, která je umístěna ve spojovacím 
krčku mezi oběma halami. Tamtéž se nachá-
zí i administrativní zázemí objektu a školicí 
místnost.

Vstupní prostor má samostatnou recepci 
pro Vodní svět, k níž jsou dispozičně při-
pojeny vstupní a výstupní turniket a dále 
branka pro imobilní spoluobčany. Obsluha 
v recepci prodává vstupenky, vydává i při-
jímá nutné vybavení (ručníky apod.) a při 
odchodu z prostor Vodního světa doúčto-
vává případné další využité služby. Displej 
v prostoru recepce zobrazuje datum, čas 
a informace důležité pro návštěvníky.

Technicko ekonomické údaje stavby
• Název stavby: Multifunkční sportovní 

centrum Jedenáctka VS
• Investor: MČ Praha 11
• Celkové náklady: 510 mil. Kč vč. DPH
• Dotace: 0 Kč
• Dokončení stavby: 28. 4. 2014
• Zahájení zkuš. provozu: 28. 5. 2014
• Slavnostní otevření: 23. 6. 2014
• Architekt: A8000, s. r. o.
• Generální projektant: AED Project, a. s.
• Projektový manažer: 

Jihoměstská majetková, a. s.
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• Generální dodavatel stavby: 
Sdružení Hochtief CZ a BAU Plus

• Dodavatel nerezových bazénů: 
Akvahelp Metal, s. r. o.

• Dodavatel technologie pro bazény 
a atrakce: Bazenservis, s. r. o.

• Dodavatel saun a parních kabin: 
Eurobalneo, s. r. o.

• Vstupní turnikety: Ivar, a. s.
• Šatní skříňky: Frajt pro, s. r. o.
• Dodavatel jednotek VZT: Hochtief CZ
• Nájemce (pachtýř): 

Aqua Sport Club, s. r. o.

ŘEŠENÍ BAZÉNŮ A ATRAKCÍ

Bazénová hala
Provoz Vodního světa (objekt B) je pů-

dorysně rozdělen na dvě části. V první je 
pětidráhový keramický plavecký bazén ob-
délníkového tvaru o rozměrech 25×10,5 m. 
Hloubka bazénu je proměnná od 1,8 m 
v místě startovacích bloků do 1,2 m na pro-
tější kratší straně. Na podélných stranách je 
osazen přelivný žlábek.

Ve druhé, zábavní části je dětské 
brouzdaliště tvořené nepravidelným mno-
hostranem o maximálních půdorysných 
rozměrech 9,5×6,2 m. Hloubka brouzdaliště 
se v různých výškových úrovních pohybuje 
od 0,1 do 0,4 m. Součástí brouzdaliště jsou 
také dětská nerezová skluzavka, vodní hří-
bek a vodní trysky. Střídá se zde keramický 
obklad s nerezovými plochami.

Druhý bazén v zábavní části, rekreační, 
má půdorysné rozměry zhruba 10×9 m 
a hloubku 1,2 m. Je proveden v keramice, 
osazen nerezovými vodními atrakcemi 
a vstup do něj zajišťuje pohodlné schodiště. 
V rohu bazénu jsou navržena čtyři vzducho-

vá masážní lůžka a uprostřed je ostrůvek 
s velkým vodním chrličem. Proudový kanál 
a vířivý bazén mají kruhové tvary a po ob-
vodu jsou osazeny ochrannými parapety vy-
výšenými nad okolní podlahovou plochu.Ve 
zhruba dvoumetrovém středovém prostoru 
uvnitř proudového kanálu jsou umístěny 
dva nerezové vodní chrliče. Ve vířivém ba-
zénu se nacházejí hydromasážní trysky, šest 
v obvodových sedácích a jedna ve dně.

Plavecký i rekreační bazén doplňují ba-
zénové zvedáky pro imobilní návštěvníky.

Největší atrakcí je 42 m dlouhý tobogán 
s otevřeným tubusem. Poměrně velký „adre-
nalinový“ spád zajišťuje převýšení 4,5 me-
tru. Dojezdový bazén, který je z důvodu 
bezpečnosti řešen jako samostatný prvek, 
má délku necelých 7 metrů. Tobogán má 
vstup společný s „mokrým“ barem a rozdě-

luje se ve druhém patře – odtud vede k baru 
„pavlačový“ koridor, zatímco k tobogánu je 
nutné pokračovat dál po schodišti.

Bazény pro dětské plavání
Provoz Centra dětského plavání se ode-

hrává v části C, určené pro výuku plavání 
malých dětí a dětí předškolního věku.
• Bazén pro batolata 1: Půdorysné roz-

měry nerezového bazénu s přelivným 
žlábkem jsou 9×5 m. Vstup je zajištěn 
schodištěm o šířce 1 m. Hloubka bazénu 
je proměnná od 0,8 do1,2 m.

• Bazén pro batolata 2: Parametry bazénu 
jsou shodné s předchozím, jen hloubka 
je konstantní – 1,2 m. Všechny rohy bazé-
nu (kromě rohu se schodištěm) jsou za-
obleny ve zhruba metrovém poloměru.

• Bazény pro kojence 1 a 2: Půdorysné 
rozměry obou nerezových bazénů s pře-
livným žlábkem jsou 4,5×4,5m. Vstup je 
zajištěn schodištěm o šířce 1 m. Hloubka 
bazénu je 1,0 m. Také u tohoto bazénu 
jsou všechny rohy zaobleny.

Technologie úpravy vody
Aby byla voda v bazénech čistá a hygie-

nicky nezávadná, prochází po celou dobu 
provozu recirkulačními úpravnami vody. 
Těch je celkem pět. První obhospodařuje 
plavecký bazén, druhá víceúčelový bazén 
a brouzdaliště, třetí oba bazény pro ba-
tolata, čtvrtá a pátá jsou dedikovány pro 
kojenecké bazény.

V každé z nich najdeme jímku pro aku-
mulaci vody, čerpací jednotky chráněné 
lapači vlasů, filtrační zařízení, ohřev a hygi-
enické zabezpečení vody a technologické 
zařízení pro úpravu chemických vlastností 
recirkulované kapaliny.

Úpravny jsou navrženy tak, aby kvalita 
voda odpovídala všem zdravotním, hygie-
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nickým a epidemiologickým požadavkům 
i směrnicím pro zřizování bazénů a koupa-
lišť.

Plavčíci
Dozor nad bezpečností v plaveckém 

i rekreačním bazénu a na tobogánu zajišťují 
plavčíci ze společnosti Česká škola záchrany 
tonoucích, s. r. o., z Prahy 4, která má s touto 
službou v českých aquaparcích a bazénech 
více než desetileté zkušenosti.

WELLNESS

Wellness centrum Jedenáctky je přístupné 
přes turniket z bazénové haly a jeho ná-
vštěvníci mají šatny společné s plavci. Pro-
voz nabízí parní lázeň, suchou finskou sauna 
a aroma saunu. K ochlazení slouží bazének, 
vědro a vyvíječ ledové tříště. Ke stejnému 
účelu lze využít i zážitkové sprchy.

Parní lázeň
Parní lázeň s doporučenou teplotou 

45–47 °C a téměř 100% vlhkostí má kapa-
citu 18 osob. Pro zvýšení účinku lze páru 
obohatit o silice eukalyptu nebo jiných 
látek. Následná relaxace v odpočívárně je 
nezbytná. Ve středu nainstalovaný vyhříva-
ný stůl s odtokem slouží pro aplikaci „mokré 
horké masáže“ (např. pěnové) a ke speciál-
ním tělovým zábalům.

Finská sauna
Klasická suchá sauna s doporučenou 

teplotou 85–95 °C je navržena také pro 18 
osob. Očekávaných účinků saunování je 
dosaženo pravidelným střídáním prohřátí 
organismu s následným intenzivním ochla-
zením. Tento cyklus se opakuje zpravidla tři-
krát s doporučeným pobytem v prohřívárně 
do 5 do 15 minut podle zkušeností a pocitu 
návštěvníka.

Aromasauna
Aromasauna je provozně i konstrukčně 

obdobou klasické finské sauny, od níž se 
liší nižšími teplotami, vyšší relativní vlhkostí 
vzduchu dosahované pomocí výparníku, 
různými doplňkovými atrakcemi, jako jsou 
například barevné osvětlení nebo relaxační 
ozvučení, a především aplikací vonných 
esencí.

Ledová studna
Studna je vyvíječ ledové tříště o teplotě 

zhruba –5 °C. Tříšť se nabírá rukama a apli-
kuje na nahé tělo – ramena, záda, hruď 
apod. Při pohybu okolo ledové studny je 
nutné počítat se zvýšeným nebezpečím 
uklouznutí, na což by měl návštěvníky upo-
zornit proškolený personál.

DALŠÍ SLUŽBY

Návštěvníci Jedenáctky se mohou občer-
stvit buď v již zmíněném „mokrém“ baru, 
nebo v klasické restauraci, ke vstupu do níž 
lze využít i výtah. V části dětského plavání je 
připraveno samostatné občerstvení. Pro vo-
zidla je k dispozici celkem 241 parkovacích 
stání včetně míst vyhrazených pro imobilní 
návštěvníky.

OTEVÍRACÍ DOBA

Areál multifunkčního centra Jedenáctka VS 
je otevřen denně od 6:30 do 21:00.

CENÍK VSTUPNÉHO

BAZÉNOVÁ ČÁST WELLNESS + BAZÉN WELLNESS 120 min.)

60 min. 90 min. 90 min. 180 min. do 15:00 od 15:00

Dospělí 120 Kč 160 Kč 200 Kč 280 Kč 180 Kč 250 Kč

Studenti, senioři, ZTP 90 Kč 130 Kč 170 Kč 230 Kč 150 Kč 200 Kč

Děti do 150 cm 80 Kč 100 Kč 140 Kč 190 Kč 180 Kč 160 Kč

Rodina (1+2) 220 Kč 290 Kč 360 Kč 490 Kč

Rodina (1+3) 280 Kč 350 Kč 480 Kč 640 Kč

Rodina (2+1) 250 Kč 320 Kč 440 Kč 560 Kč

Rodina (2+2) 320 Kč 390 Kč 490 Kč 620 Kč

Rodina (2+3) 360 Kč 470 Kč 520 Kč 680 Kč

Poznámka: Děti do 1,5 roku mají vstup zdarma. Pro zájemce jsou připraveny výhodné permanentky, 
o nichž se zájemci více dozví na webové prezentaci provozovatele. Po dobu zkušebního provozu (do 
31. srpna 2014) je vstupné pro dospělé do bazénové části 99 Kč za hodinu.

Za podklady pro přípravu článku i jeho ko-
rektury patří poděkování Jiřímu Kozmanovi, 
Mgr. Pavlu Dittrichovi, Ing. Miloši Skácelovi 
a manželům Klápovým.

Provozovatel je řádným členem Asociace 
bazénů a saun ČR – ABAS ČR.

Foto: autor, Ing. Skácel a archiv MČ Praha 11

Kontakt
Jedenáctka VS
Mírového hnutí, 149 00 Praha 4-Chodov
Recepce 226 801 290 nebo 226 801 299
E-mail: info@aquasportclub.cz
www.jedenactkavs.cz


