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sportovní bazén  
sk rapid muglinov
jeden z nejkrásnějších  
malých krytých  
bazénů v ostravě

s exkLuZiVnÍm

VyjádřenÍm

inVestora



mezi nejkrásnější malé bazény v moravskoslez-

ském kraji se zařadil projekt investora z ostra-

vy, který se podařilo společnosti bystroň Group 

zakomponovat do stávajícího objektu ve spor-

tovním areálu sk rapid muglinov. optimální 

parametry bazénové vany s unikátním pod-

hledem a komfortním zázemím vyhoví široké 

veřejnosti k relaxaci i náročnějším plavcům ke 

sportování.

městskou část muglinov na severním okraji moravskoslezské metropole 

zdobí od září 2019 mimořádná stavba občanské vybavenosti s dokona-

lým zakomponováním do současného architektonického řešení. chlou-

bou sportovního klubu sk rapid muglinov se stal nový krytý bazén  

o rozměrech 14 x 7 metrů a hloubkou 1,35 metru. cesta k realizaci byla 

ale složitá. 

Přáním investora bylo do objektu, který téměř sto let sloužil jako soko-

lovna, zabudovat vnitřní bazén. dvoupodlažní částečně podsklepenou 

budovu do té doby využívali sportovci jako florbalovou halu, nacházely 

se zde prostory pro poskytování rehabilitačních a fyzioterapeutických 

služeb a dále pak šatny, kanceláře a sociální zázemí. 

na samém začátku spolupráce s investorem bylo nutné zjistit, zda je 

vůbec možné ve staré budově v areálu sk rapid muglinov, u autobusové 

zastávky mexiko, projekt realizovat. Po demontování stávající vybavenos-

ti objektu se všemi technologiemi, vyhotovením stavebně technického 

průzkumu s projektovou dokumentaci, zněl finální verdikt kladně. 

charakterním znakem výstavby byly operativní změny. muselo dojít  

k přeprojektování, neboť dotyčný objekt nebyl postaven tak, jak bylo 

zaznamenáno v archivech stávající dokumentace. Základové konstrukce 

musely být podchyceny a ztuženy, stávající nosné konstrukce bylo třeba 
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sanovat a rovněž ztužit. u stropních a podlahových konstrukcí jsme při-

stoupili ke statickému zpevnění, aby měly dostačující parametry schop-

né unést zařízení zajišťující plný komfort a nejmodernější technologie 

bazénu. až po zhotovení těchto prací bylo možné začít budovat samot-

né prostory sloužící jako sociální zázemí se sprchami, šatnou, posilovnou  

a bazénem s obvodem 42 metrů. 

Vestavba vnitřního bazénu společně s vytvořením zázemí a dodání nere-

zové bazénové vany o velikosti 7 x 14 m (při hloubce 1,3 m) dodala reno-

movaná firma berndorf. bazén je schopen pojmout až 40 návštěvníků. 

Zajímavostí je, že při naplnění kapacit dojde automaticky k přepuštění 

myšlenka vystavět bazén ve 100 let staré budově bývalého rapidu 

muglinov vznikala asi dva roky. Hledali jsme ideální využití prostoru 

a také rozmístění technologických zařízení tak, aby samotná vodní 

plocha mohla být co největší.

od samého začátku jsme věděli, komu by měl bazén sloužit, a podle 

toho byl také projektován. klíčová byla kapacita šaten, velikost vodní 

plochy, hloubka bazénu, teplota vzduchu a teplota vody a v nepo-

slední řadě její kvalita.

důležitým aspektem byly samozřejmě provozní náklady, kdy se řešil 

způsob vytápění a ohřev vody. nakonec jsme se rozhodli pro koge-

nerační jednotku, jež by měla zajistit nejekonomičtější provoz.

V současné době má bazén za sebou rok provozu a my jsme rádi, že 

jsme se pro tuto myšlenku rozhodli. V dopoledních hodinách posky-

tujeme výuku školám a školkám. těm jsme schopni nabídnout kom-

pletní servis včetně dopravy vlastním autobusem a je zde i možnost 

terapie v solné jeskyni.

V poledne slouží bazén seniorům, kteří si ho oblíbili natolik, že se 

stali každodenními návštěvníky. V odpoledních hodinách realizu-

jeme nespočet kurzů od plavaní batolat, plavaní dětí předškolního 

věku, přes plavání a pohybovou průpravu těhotných, aqua aerobic, 

akvabely a jiné. dále slouží bazén sportovnímu klubu Fbc ostrava. 

Všechny kategorie zde mají regenerační plavání.

mimo výše zmíněné využití slouží bazén i široké veřejnosti.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na financování  

tohoto projektu podíleli.

Velký dík patří mŠmt, jehož dotace odstartovala lavinu jednání  

s moravskoslezským krajem, městem ostrava a slezskou ostravou.

dále chceme poděkovat generálnímu dodavateli materiálu mPL 

stavebniny ostrava, společnosti berndorf, kt Vzduchotechnika  

a společnosti bystroň Group, která celou stavbu realizovala.

Název projektu:  rekonstrukce šaten v části b 

s vytvořením sportovního bazénu

INvestor:   sk rapid muglinov z.s.

realIzátor:  bystroň Group a.s.

Doba realIzace:  8 měsíců

FINaNčNí objem:  13 mil. kč

rozsah prací:  demontáž zařízení, nové základové konstrukce, 

změna dispozic vnitřních prostor, vyzdívky, štukové omítky, obkla-

dy a keramická dlažba, rozvody otopné soustavy, vzduchotech-

nika, dodávka výplní otvorů, zateplení střechy, dodávka bazénu  

a bazénové technologie, interaktivní podhled.

1. Interiér krytého bazénu.  Povedená přeměna starých klubových 

prostor na atraktivní sportovní bazén. Prostoru dominuje atraktivní pod-

hled, který vytváří dojem otevřeného nebe.

Slovo investora:  
Nový bazén je ideální pro výuku dětí

o ohřev a zajištění stabilní 
teploty vody se stará  
moderní kogenerační  
jednotka, kterou dodala  
firma Viessmann. 

tato jednotka ušetří  
ve srovnání s tradičními  
technologiemi 50 % nákladů 
na plyn a elektrickou energii. 

www.bystrongroup.cz



2., 3. Zázemí bazénu  Prostory šaten a sociálního zázemí jsou vkusně 

zpracovány v klubových barvách sk rapid muglinov. 

4. Bazénová technologie  moderní bazénová technologie se nachází  

v místnostech 004 až 006 v 1.PP.

5. Interaktivní podhled  Poskytuje pocit otevřeného nebe, díky moder-

ní světelné technologii lze navodit další scenérie dne (například setmění).

bazénu do akumulační nádrže o objemu 13 m3, kde se tato voda následně 

po cestě zpět do bazénu přefiltruje a dohřeje. tato operace splňuje přísná 

hygienická kritéria, kterou zajišťuje zcela automatický dávkovač potřeb-

ných přísad, který se stará o potřebnou kvalitu vody dle přísných hygie-

nických norem. 

Po úspěšné realizaci společností bystroň Group získal ostravský investor 

mimořádné sportovně-relaxační zázemí s vysoce reprezentativním bonu-

sem a netradičně s dvěma atraktivními dominantními prvky. jedním, oče-

kávaným, je samotný bazén, druhým pak unikátní strop. interaktivní pod-

hled poskytuje živý pocit širého nebe, díky moderní světelné technologii 

lze navodit další etapy pozemského dne (například setmění). 

celý prostor krytého bazénu je laděn do příjemných modrých odstínů, 

které během dne dokonale spolupracují s přirozeným slunečním světlem. 

součástí je také odpočinková lavice pro plavce v mozaikové úpravě malých 

dlaždic s nádechem mediteránu. 

relaxační zónu se zázemím krytého bazénu vkusně propojují dvě linie 

vyvedené na stěnách v klubových barvách sk rapid muglinov. návštěvníci  

z řad sportovců i široké veřejnosti ocení také prostorově velkorysé sprchy 

i důmyslně řešené šatny. srdcem objektu jsou pak místnosti s technickým 

zázemím v podobě nejmodernější bazénové technologie. 

Více informací o společnosti bystroŇ Group se dozvíte na www.

bystrongroup.cz. můžete si také nechat zaslat Profil společnosti,  

ve kterém naleznete kompletní portfolio činností stavební skupiny 

bystroŇ Group včetně realizací našich prací. Profil si můžete objed-

nat na telefonním čísle 777 813 873.
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