Varianty obnovy koupaliště předložené zastupiteli za spolek PRO Úvaly
Varianta PRO1
Stavební program: povrch bazénových van a brouzdaliště bude opraven dle posudku firmy
BetonConsult. Budou doplněny nezbytné prvky pro cirkulaci vody podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v
platném znění. Bude doplněn ochoz okolo bazénu s brodítky. Bude vybudována nová úpravna vody.
Filtry budou umístěny na betonové desce a bude vybudován domek na chemikálie + elektroinstalaci +
čerpadla. Současný objekt WC bude opraven. Areál bude doplněn o kontejnery WC, sprch a o
kontejner obsluhy u vstupu. Převlékárny budou řešeny pomocí „šikan“. Dětské hřiště a sportoviště
budou obnovena, stejně jako adekvátní oplocení areálu.

Varianta PRO2
Stavební program: povrch bazénových van a brouzdaliště bude opraven dle posudku firmy
BetonConsult. Budou doplněny nezbytné prvky pro cirkulaci vody podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v
platném znění. Bude doplněn ochoz okolo bazénu s brodítky. Bude vybudována nová úpravna vody.
Filtry budou umístěny na betonové desce a bude vybudován domek na chemikálie + elektroinstalaci +
čerpadla. Současný objekt WC bude opraven. Bude vybudován vstupní objekt spolu s nezbytnými
počtem WC a několik sprch. Převlékárny budou řešeny pomocí „šikan“. Dětské hřiště a sportoviště
budou obnovena, stejně jako adekvátní oplocení areálu.

Cenová kalkulace:

objekt

Varianta PRO1 Varianta PRO2

bazénové vany

1 415 341

x

bazénové ochozy s oplocením

1 000 000

x

bazénová brodítka (6ks)

x

objekty zázemí

zpevněné plochy zázemí
x

akumulační jímka - odhad

900 000

1 400 000

600 000
2 000 000

4 300 000 PRO1 – oprava betonu
PRO2 - foliovani
1 000 000
dlažba, habry, pletivo
900 000
dům - vstupní objekt,
5 000 000 záchody, sprchy,
občerstvení; PRO1 kontejnery, PRO2 - zděná
budova
600 000 úprava ploch u vstupu a u
kontejneru
2 000 000

oplocení areálu - odhad

500 000

500 000

sportoviště hřiště

800 000

800 000

dětské hřiště

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

inženýrské sítě
příjezdová a přístupní komunikace

400 000

400 000 recyklát a nástřik +stojany
na kola

Sadové úpravy

500 000

500 000 odhad - nečekáme žádné
zásadní změny

Strojovna pro technologie

750 000

750 000

2 700 000

2 700 000

14 465 341

20 950 000

8 765 341

11 650 000

x
x

Bázenová technologie
součet
jen bazeny

Variantně navrhujeme tyto investice:
Nové brouzdaliště či vodní hrátky – 5 mil. Kč
Studna – 2 mil. Kč. – návratnost cca 6 let

deska, zděná stavba pro
zázemí a přístřešek pro
filtry
odhad odborné firmy

Sanitární kontejner – pořizovací cena 300 000 Kč

Umístění filtrů na betonové desce

Převlékárna a sprchy

