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Prítomnì byli: Jan Jarolím, Dusan Kubica, Zbynek Wolf, Georgios Karadzos, Lukás Backa, Martin 

Heřmanský, Petra Zivrová, Pavlína Špatenková 

Omluveniz Vasilis Teodoridis, Michal Vágner, Vít Zlámal, 

Program '|ednání: 

1. Rekonstrukce rekreačního bazénu 

2. Projekt - dostavba sportovního areálu Z roku 2003 

1. Rekonstrukce rekreačního bazénu Tyršova koupaliště 

Členové sportovní komise RM byli vyzvání k připomínkování návrhu možných úprav 

rekonstrukce rekreačního bazénu - původní PD je Z roku 2009, k posouzení byla aktualizace 

Z října 2019. 

SK bere na vědomí zmenšení původního bazénu na navržený rozměr 33 m x 23 m. Členové 

SK diskutovali především o typu, množství a umístění vodních atrakcí. Kdískusí nebyl 

kdispozicí žádný katalog nebo varíantní návrh. Doporučujeme raději méně atrakcí, ale 

zajímavější, prioritou je Skluzavka (tobogán). Doporučujeme zvážit její výběr (např. Skluzavky 

firmy KOVO BATH, S. r.o., Reflex Zlín, stránky projekční firmy 

httgi/bazeny.centroprojekt.cZ/reference/#koupalíste - např. Neratovice, Krnov 

(rekonstrukce 2019 a 2018 nebo stránky dodavatelské firmy https://www.berndorf- 

baZeny.cZ/bazeny/verejne-bazeny/) 

), místo dvouskluzavky umístit dvě různé vedle sebe. Na opačném 
konci (od skluzavek) 

bazénu doporučujeme umístit tzv. klídovou Zonu 
- stěnové masážní trysky + masážní lavice, 

masážní lůžka, poblíž umístit chrlíč. Dále nedoporučujeme rozdělení bazénu pomocí zábradlí 

S plexísklem (neznáme jeho funkcí) a využití atrakcí typu vodní les, vodní clona, vodní stěna, 

fontánka vodní zvon, dnový výron, vodní dělo v takovém množství, třeba jen jejich část. 

2. Projekt - dostavba sportovního areálu Z roku 2003 

SK již v loňském roce žádala o nahlédnutí do této dokumentace. Podařilo se ji dohledat a 

nahlédnout do původního záměru (dokumentace je vč. návrhu krytého bazénu). K dispozici 

je dočasně na odboru ŠKS k nahlédnutí. 

Další jednání sportovní komise RM se koná 17.02.2020 v kanceláří starosty města v 16.30 h. 

Hlavním bodem bude návrh na rozdělení dotačních prostředků na podporu tělovýchovy a 

sportu. 

Jaroı 

Zapsala:P.Zivrová předs asportovn komise
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