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NOVÝ PROVOZ

Obyvatelé Sušice

Ing. Jiří Kouba

mají k dispozici nový bazén

Město Sušice otevřelo letos v červnu nový krytý bazén, který je přístavbou
stávajícího zimního stadionu. Komplex obou budov je začleněn do rekreačně
sportovního areálu v lokalitě Fuferna/Luh, který se rozkládá na levém břehu
řeky Otavy. Vedle bazénu a víceúčelové haly zimního stadionu (v létě je na ploše
kluziště položen plastový povrch pro míčové sporty, in-line bruslení apod.) zde
naleznete moderní atletický a fotbalový stadion s tartanovou dráhou a travnatým povrchem, tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem, volejbalové
a tenisové kurty (antuka), cyklostezku, lanový a adrenalinový OffPark, síť pěších
a běžeckých tras, dětské hřiště, skatepark a v neposlední řadě i Otavský rekreační
park – venkovní koupaliště.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Slavnostního přestřižení pásky, respektive
šňůry s navázaným plavkami, se v pátek
třináctého ujali starosta města Bc. Petr
Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová.
Za městskou organizaci Sportoviště města
Sušice měl spuštění provozu na starosti
Ing. Lukáš Hamák. Tentýž den ve 13 hodin
bazén přivítal první návštěvníky.

KRYTÝ BAZÉN
Objekt bazénu vyrostl na rovinatém pozemku jako přístavba objektu zimního stadionu.
Do té doby byl plácek užíván skateboardisty
ze Sušice a okolí, kteří zde zřídili provizorní
skatepark.
Pozemek pro stavbu je výrazně limitován
několika faktory. Za prvé přímým napojením přístavby na objekt zimního stadionu
a jeho zázemí. Za druhé území limituje říčka
Volšovka/Roušarka, protékající přímo pod
objektem, který tak tvoří přemostění toku.
Zatím není znám jiný bazénový provoz v Čechách s podobným řešením.

Přístavba bazénu je provedena v převážné míře jako železobetonový monolitický
skelet, doplněný monolitickými svislými
stěnami. Hlavní část přístavby bazénu – bazénová hala – je opláštěna převážně dřevěnou konstrukcí. Hlavními nosnými prvky
jsou dřevěné plnostěnné lepené vazníky
a sloupy.
Bazénový provoz se rozkládá na celkové
ploše 1374 m2, fitness zabírá 860 m2 a welness část se saunou 251 m2.

Technická data
• Název: Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy zimního stadionu
• Investor: Město Sušice
• Investiční náklady: celková smluvní
cena 136,3 mil. Kč bez DPH
• Dotace: 0 Kč, úvěr 90 mil. Kč
• Projektant: Apris 3MP, s. r. o.
• Generální dodavatel: Hochtief CZ, a. s.
• Doba výstavby: 2/2012–5/2014
• Kolaudace: v současné době pobíhá
zkušební provoz, termín kolaudace
pravděpodobně září 2014
• Slavnostní zahájení provozu:
13. 6. 2014 v 10:00
• Otevření pro veřejnost:
13. 6. 2014 ve 13:00
• Provozovatel: Sportoviště města Sušice,
příspěvková organizace
• Dodavatel nerez bazénu:
Berndorf Bäderbau, s. r .o.
• Dodavatel bazénové technologie:
Bazenservis, s. r. o.
• Dodavatel sauny a parní lázně:
Eurobalneo, s. r. o.
• Okamžitá kapacita bazénu: 127 osob
• Okamžitá kapacita wellness: 12 osob
• Okamžitá kapacita fitness: 62
Bazénová hala
V hale je klasický plavecký bazén se
čtyřmi plaveckými drahami a délkou 25 m,
samostatný zábavný bazén s masážními
tryskami a divokou vodou a dvě vířivé vany
pro 15 a 8 osob. Atrakcí pro mládež i dospělé je uzavřený tobogán s LED světelnými
efekty a samostatným dojezdem do koryta,
pro malé děti je připraveno brouzdaliště.

NOVÝ PROVOZ

Bazénová technologie
K hygienickému zajištění vody slouží
plynný chlór, dávkovaný před vtokem do
bazénu. Současně dezinfikuje i filtrační lože.
K zabezpečení stálé kvality bazénové vody
je osazena automatická regulace dávkování
všech chemikálií. Pro zvýšení standardu hygienického zajištění vody jsou instalovány
středotlaké UV lampy.
Voda z bazénů přepadá z hladiny obvodovými přelivnými žlábky a je odváděna
do akumulačních nádrží. Odtud je nasávána cirkulačními čerpadly a přiváděna na
pískové filtry, kde se zbaví zachytitelných
nečistot. Vyčištěná voda se hygienicky zabezpečí, případně se dotemperuje, upraví
se její chemické vlastnosti a je přiváděna
zpět do bazénů cirkulačními tryskami. Pro
horizontální výměnu vody jsou instalovány
dnové výpustě s napojením na cirkulaci i na
kanalizaci pro možnost vypuštění bazénu.
K akumulaci bazénových vod slouží akumulační nádrže v suterénu.
Vypouštění bazénů je podmíněno odstraněním chlóru z vody před vypuštěním.
Po dosažení požadovaných parametrů jsou
bazénové vody vypouštěny do vodoteče
Roušarka. Odpadní voda od praní filtrů
a akumulačních nádrží je přečerpávána do
splaškové kanalizace.
Průměrná denní spotřeba vody dosahuje
53,4 m3, roční 19 494 m3. Maximální hodinová spotřeba činí 1,82 l/s.
Atrakce
K hlavním atrakcím patří protiproud
v plaveckém bazénu o maximálním průtoku 980 m3/h, který umožňuje nácvik
chování plavců ve vodním toku a je určen
pro zimní přípravu vodních slalomářů. Dále
se zde nachází tobogán s délkou 75 metrů,
jehož tubus je uvnitř osvětlován multimediálními LED efekty; tobogán mý samostatný
dojezdový bazén. Divoká řeka a chrliče jsou
součástí zábavného bazénu, v brouzdališti
jsou osazeny stěnové trysky a vodní ježek.
V malé vířivce jsou vzduchovací sedáky
a zádové trysky. Velkou vířivku tvoří nerezový bazén obdélníkového tvaru s vodní plochou 14,6 m2, hloubka vody je 1,0 m a jeho
součástí je dnová a sedáková perlička. Tento
bazén je využíván i k výuce plavání dětí.

WELLNESS PROVOZ
Zájemci zde najdou parní lázeň, finskou saunu a sauna bar k doplnění tekutin. Wellness
provoz je dále vybaven vnitřním ochlazovacím bazénkem o ploše 5,5 m2, objemu 6 m3
a hloubkou 1,1 metru. Teplota vody je cca
10 °C. Ochlazení je možné i vzduchem ve
venkovní ochlazovně.
Okamžitá kapacita wellness je 12 osob.
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PARAMETRY BAZÉNŮ
Bazén

Hloubka
(m)

Plocha
(m2)

Objem
(m3)

Kapacita
(počet osob)

Teplota
(°C)

Plavecký

1,6 –1,25

260

356

56

26

Zábavný

1,2

80

95

26

30

Dojezdový

1,2

20

22

5

20–30

Brouzdaliště

0,4

28

11

28

20–30

Whirlpool 1

1,0

14,6

14,6

15

35

Whirlpool 2

0,9

9,7

6

8

35

Bazén

VSTUPNÉ

Wellness

1h

1,5 h

2h

2h

3h

Dospělí

60 Kč

80 Kč

100 Kč

130 Kč

170 Kč

Žáci do 15 let, studenti, senioři

50 Kč

60 Kč

70 Kč

110 Kč

140 Kč

Děti 3–6 let

30 Kč

40 Kč

55 Kč

80 Kč

100 Kč

Děti do 3 let

zdarma

Rodina (2+2)

200 Kč

Podrobné informace o úpravách cen a provozní doby a službách areálu naleznete na webu provozu.

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
Během letošních prázdnin je bazén otevřen denně do 21:30. Od úterý do neděle
otevírá své brány v 10 hodin, v pondělí ve
14 hodin. Kondiční plavání je možné od
úterý do čtvrtka v době od 6:30 do 8:00

DALŠÍ SLUŽBY
V bazénu je připravena řada kurzů pro
děti a dospělé, v dobrých klimatických
podmínkách je přímo z bazénové haly
a wellness prostor přístupná střešní terasa, celoročně pak posilovna, spinningový
sál a zrcadlový sál pro pohybová cvičení.
Sportovní areál Sušice je plně přístupný pro osoby s omezením možnosti
pohybu, vedle recepce je připraveno
občerstvení a parkoviště pro 58 vozů
včetně čtyř míst vyhrazených pro invalidní spoluobčany.

•

Za podklady a korektury děkuji místostarostce Ing. Věře Marešové, Ing. Lukáši
Hamákovi, řediteli organizace Sportoviště
města Sušice, p. o., a investičnímu technikovi odboru majetku a rozvoje města
Ing. Janu Vošalíkovi.
Foto: autor a archiv provozovatele

Kontakt:

Volšovská 444, 342 01 Sušice
Telefon: 376 555 240
www.sportoviste-susice.cz
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