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Ani o víkendu neustávají stavební 
práce v areálu bývalých Koupelek v Pro-
stějově.  Městské oddechové a sportovní 
centrum za 160 milionů tak bude otevře-
no podle původních plánů již začátkem 
druhého prázdninového měsíce. 

Jeho výstavba probíhá na základě 
smlouvy mezi městem a společnostmi 
MICOS a MI PRO STAV o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. Tu na 
svém zasedání začátkem prosince loňské-
ho roku schválili prostějovští zastupitelé. 
Pro přitom hlasovalo 23 ze 27 přítomných 
zastupitelů, čtyři se zdrželi, proti nebyl 
nikdo. 

Na téměř čtyřhektarovém areálu měst-

ského oddechového a sportovního centra 
budou mimo jiné tři bazény – rekreační, 
víceúčelový a dětský.  „Všechny bazény 
jsou z nerezu. Ve srovnání s keramickými 
se snáze čistí a jejich životnost je pade-

sát i více let,“ uvedl místostarosta Mgr. 
Vlastimil Uchytil s tím, že vodu budou 
předehřívat tepelná čerpadla. „Na roz-
díl od solárních panelů nejsou závislá na 
slunečním svitu. Bazény tak budou moci 

být v provozu zhruba od května do října,“ 
dodal Uchytil. 

Stavbu areálu i jeho financování 
zajišťuje společnost MI PRO STAV, v níž 
mělo město zpočátku desetiprocentní 
podíl, který byl navýšen na 51 procent. 
Podíl města se bude postupně navyšovat 
tak, aby se nakonec stalo stoprocentním 
vlastníkem celé společnosti, a tím i celé-
ho areálu. „Tento model financování je 
běžný ve většině zemí unie. U nás se stej-
ně staví například zimní stadion v Mos-
tě. Jeho výhodou je to, že neodčerpává 
jednorázově finanční prostředky města,“ 
objasnil Uchytil. 

Vstup do unie s sebou přinesl zpřísnění 

hygienických norem. Původní areál Kou-
pelek tak byl provozován jen na základě 
výjimky udělené hygieniky. „Z dlouho-
dobého hlediska šlo o neudržitelný stav. 
Nový areál bude splňovat i ty nejpřísnější 
hygienické normy,“ ujistil Uchytil, podle 
kterého si obyvatelé padesátitisícového 
města podobný areál zaslouží. „Při jeho 
plánování jsme vycházeli z přání a pod-
nětů obyvatel Prostějova, kterým chybí 
areál k příjemnému trávení volna i aktiv-
nímu odpočinku,“ zdůraznil místostaros-
ta Uchytil. 

Prostějovské oddechové a sportovní 
centrum je projektováno pro přibližně tři 
tisíce lidí.  Y. Kadlecová

Městské oddechové a sportovní centrum má již zcela konkrétní podobu
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