AQUACENTRUM BARRANDOV
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér
Žezlo projektových prací ze Sportovních projektů sro převzal projektový ateliér
h-projekt s.r.o., který ve spolupráci s ostatními specialisty dotáhl projekt do konce,
aby v r. 2005 mohla být zahájena výstavba. Jak projektové práce pokračovaly,
dostávala i budova trochu jinou podobu a měnilo se i vnitřní uspořádání objektu.
Bazény se stěhovaly z místa namísto, až zakotvily v konečném uspořádání, jak je
můžeme vidět dnes. Vyšším dodavatelem stavby byla společnost Skanska, která
vystavěla areál za necelý rok.

Vodní část areálu tvoří 4 bazény:
•
•
•
•

plavecký, 25 x 8,8 m se čtyřmi plaveckými drahami, s teplotou vody 27 - 28°C
rekreační bazén 130 m2 vodní plochy vybavený vodními atrakcemi s teplotou
vody 29°C
vířivý bazén 7 m2 vodní plochy s podvodními a perličkovými masážemi,
s teplotou vody 33°C
brouzdaliště 17 m2 vodní plochy pro nejmenší děti s teplotou vody 32°C

Dominantními prvky areálu jsou 2 tobogány – jeden „klasický“ 115 m dlouhý,
druhý „pneumatikový“ 62 m dlouhý a divoký kanál v rekreačním bazénu. Každý
z bazénů má svou vlastní úpravnu vody (4 úpravny vody) dodané firmou
Bazenservis, vybavené nejmodernější technologií úpravy vody založené na použití
kombinace „malé“ ozonizace a UV záření prostřednictvím středotlaké UV lampy.
Kvalitativní parametry ve všech bazénech jsou kontinuálně sledovány měřícím
zařízením a na základě aktuálního stavu jsou automaticky bez nutnosti zásahu
obsluhy upravovány do souladu s hodnotami předepsanými hygienickými předpisy Vyhl. 135/2004 Sb.

V celém systému vodního hospodářství je napuštěno 550 m3 vody. Všechny
úpravny vody najednou upraví za hodinu 292 m3 vody. V technologii bazénů jsou
instalovány motory a elektrická zařízení pro úpravu vody a pohon vodních atrakcí –
jejich celkový elektrický příkon je 149 kW.

Kromě bazénů může návštěvník zavítat i dalších částí aquaparku. V druhém
podlaží je k dispozici parní laconium, ve třetím podlaží se mu nabízí dvě parní
přísadové lázně s a odpočinkové caldárium i „klasická“ finská sauna a „klasická“
parní kabina. Dámy jistě neodolají kosmetickému studiu, manikuře či pedikuře,
pánové si čekací dobu mohou zkrátit u kulečníku, případně využít masérských
služeb.

Po
řádění
ve
vodách aquaparku či
prohřátí v prostorách páry
a sauny můžete doplnit
odčerpané
kalorie
a
občerstvit se v místní
„minirestauraci“, odkud je
přes skleněnou stěnu
možné sledovat dění
v bazénové hale.
Investor
stavby,
Městská část Praha 5, si
pořídila areál, jaký ji
mohou závidět ostatní
pražské
obvody.
Aquapark byl v letošním
roce odbornou porotou
v rámci výstavy Bazény,
sauny solária & wellness
oceněn
1.
místem
v soutěži „Bazén roku“.
V projektu Kategorizace
koupališť
zajišťovaný
odbornou
bazénovou
asociací
–
Asociací
pracovníků v regeneraci –
získal aquapark certifikát
„čtyřhvězdičkového
krytého
koupaliště“
(http://www.aprcz.cz/).

Aquacentrum s krytými bazény byla teprve první etapa výstavby. Podle
informací provozovatele, společnosti Aquadream sro, by v sousedství kryté haly mělo
vyrůst venkovní „minikoupaliště“ pro letní koupání a připravuje se i výstavba hotelu.
Přejme tedy areálu hodně elánu do dalšího růstu a návštěvníkům, aby zde byli vždy
spokojeni s nabízenými službami a rádi se sem opět vraceli.
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