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Ing. Pavel Drmola,
radní a jednatel MI PRO STAV s. r. o. 

Ing. Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov, s. r. o. 

S ohledem na plánované otevření aqua-
parku v Městském oddechovém a sportov-
ním centru v Prostějově vydávají  společ-
nosti MI  PRO  STAV  s.  r.  o.  a  Domovní 
správa  Prostějov,  s.  r.  o.  (DSP),  jako 
budoucí  provozovatel,  následující  tisko-
vou zprávu: 
V  průběhu  zpracování  záměru  společ-

nosti  Domovní  správa  Prostějov  na  pro-

vozování  aquaparku  byl  zadán  výzkum 
veřejného  mínění  s  cílem  ověřit  něk-
teré  organizační  a  ekonomické  skuteč-
nosti  týkající  se  provozu.  Výzkum  byl 
proveden  SOŠ  podnikání  a  obchodu, 	
spol. s. r. o. Prostějov.
Vzorek respondentů byl 150, z toho 75 

mužů a 75 žen. Dotazování probíhalo na 
území  města    Prostějova.  Při  hodnoce-
ní  nebyly  až  na  několik  případů  rozdíly 
v odpovědích mužů a žen.
Naprostá  většina  oslovených  zastává 

názor, že Prostějov potřebuje moderní let-
ní koupaliště, které má být vybaveno růz-
nými vodními atrakcemi (tobogány, sklu-

zavka a  jiné vodní prvky). Voda by měla 
být ohřívaná a v areálu by měly být plochy 
určené ke sportu. V menšině byli ti, kteří 
se domnívají, že koupaliště v Koupelkách 
stačilo pouze zrekonstruovat.
K výsledku výzkumu bylo přihlédnuto 

např.  při  stanovení  výše  vstupného,  per-
manentních  vstupenek  či  provozní  doby. 
Dodatečně  byly  doplněny  bezpečnostní 
stojany na kola a zvažují se další opatření, 
která by zatraktivnila provoz. Návštěvníci 
budou mít možnost přímo při  zkušebním 
provozu  předávat  své  podněty  a  připo-
mínky tak, aby v další sezoně bylo možné 
uspokojit co nejširší spektrum občanů.

Při stanovení výše vstupného do aquaparku  
a jeho provozní doby bylo přihlédnuto k výsledkům 

výzkumu veřejného mínění 

Městské oddechové a sportovní 
centrum Prostějov

Bazény

Voda v nerezových bazénech bude vyhřívána tepelnými čerpadly na teplotu cca 26 °C.

Rekreační
Max. hloubka:     1,3 m	
Plocha:       793 m2	
Objem:      830 m3	
Atrakce: vodní dělo (chrlič), umělý vodní proud, houpací bazén, stěnová vodní masáž, 
dnová perlička, sedací vzduchová lavice, šplhací síť, sedací bójka, stříkající pergola, 
trojskluzavka, tobogán.

Víceúčelový (obsahuje i 3 plavecké dráhy)	
Max. hloubka:     1,8 m	
Plocha:       494 m2	
Objem:      691 m3	
Atrakce: chrlič, stěnová vodní masáž, dnová perlička, vlnový míč (nebude nainstalován 
pro zkušební provoz).

Dětský
Max. hloubka:     0,3 m	
Plocha:       120 m2	
Objem:      24 m3	
Atrakce: vodní dělo (chrlič), vodní ježek, sedací schodiště, spojovací skluzavka.

Skluzavky

Trojskluzavka (nástup z pahorku) 
výška:       4,75 m	
délka:      19,29 m	
šířka:      4 m

Tobogán 100 (nástup z věže) 
výška:       9,37 m	
délka:      96,09 m

Dětská hřiště

(umístěna v blízkosti kiosku ve stínu stromů)

Pro malé děti (3 - 12 let)
Vybavení: houpačky, věžička se skluzavkou, vláček, pružinové houpačky, duhový 
domeček.

Pro větší děti (6 - 15 let)	
Vybavení: lanová prolézačka, lanová dráha s nástupní plošinou, dětská plastová 
horolezecká stěna.

Sportoviště

2 antuková hřiště pro nohejbal a volejbal
hřiště pro plážový volejbal
univerzální hřiště s umělým povrchem (košíková, tenis)
2 hřiště pro petanque
2 venkovní stoly pro stolní tenis
antukové hřiště pro nohejbal a volejbal v rámci slunící plochy

Provozní informace pro veřejnost
Termín otevření:   srpen 2006

Vstupné:	 	 celodenní
      - děti do 6 let zdarma
      - dospělí 50 Kč 
      - mládež do 18 let 35 Kč
      - ZTP 35 Kč
      - důchodci nad 65 let 35 Kč
	 	 	 zvýhodněné
      -  vícenásobné  permanentní  vstupenky  ve  formě  čipo-

vých náramků (5 a 10 vstupů - sleva 10 %)

Denní vstupenka je lístek s čárovým kódem. Vícenásobné vstupenky (permanentky) 
jsou řešeny jako čipové náramky na ruku.

Otevírací doba:    od pondělí do neděle od 9.00 – 20.00 hod.

Atrakce:    tobogán, skluzavka, další atrakce (chrliče, trysky ap.)

Další vybavení:    sportovní hřiště
      dětské hřiště

Bazény:     3 bazény (dětský, multifunkční, rekreační - ohřev vody 
tepelnými čerpadly)

Lze vypůjčit:  slunečníky, uzamykatelné skříňky, bezpečnostní boxy

Zdarma k dispozici:   lehátka (po dobu letošního zkušebního provozu) 

Gastroprovoz:    celoroční restaurace, občerstvení

Vstupy do areálu:   -  hlavní vstup do areálu pro motoristy, cyklisty a pěší od 
velkokapacitního parkoviště U Svaté Anny

      -  druhý vstup pouze pro pěší od zastávky MHD v Kra-
sické ulici

Vstup do celého areálu bez kol.
Stojany na kola jsou umístěny na parkovišti v Anenské ulici.

Do areálu je zakázáno vodit psy nebo jiná zvířata.

Kouření je povoleno pouze u restauračního zařízení.

Možnost bezplatné úschovy cenných věcí proti záloze v bezpečnostních boxech.        
Jiří Vaněk při zkoušce ovládání pumpy čer-
pající beton do pilířů k tobogánu. V pozadí 
občerstvovací kiosek.  Foto: Y. Kadlecová

Pohled na část areálu. Na snímku vlevo je slunící pahorek pro nudisty 
chráněný palisádou. Vpravo od něj je vidět část víceúčelového bazé-
nu se třemi plaveckými drahami.  Foto: Y. Kadlecová 

Pohled na rekreační bazén, do kterého ústí tobogán a trojskluzavka. V pozadí je dětský bazén a za ním restaurace. 
Napravo od ní jsou umístěny šatny a sociální zařízení.  Foto: Y. Kadlecová 

Ing. Pavel Drmola (vpravo) a ing. Vladimír Průša kontrolují zavěšení šplhací sítě, která je součástí rekreačního 
bazénu. Vedle tobogánu o délce téměř sto metrů je umístěna trojskluzavka.  Foto: Y. Kadlecová 


