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Zlín - Srpnová kontrola technického stavu budovy zlínských lázní poukázala na znepokojivou věc. Ze
statického hlediska je na tom budova špatně a nutně potřebuje opravit. Radnice nyní nechává
zaktualizovat šest let starý projekt na opravu. Ten hovoří o investici až čtyřiceti milionů korun, po
zjištění přesného aktuálního stavu, které má být hotové do konce roku, se ovšem může částka
vyšplhat ještě mnohem výše.

„Z kontroly vyplynulo, že je budova, ve které se nachází pětadvacetimetrový plavecký bazén, v
havarijním stavu. O tento závažný problém se musíme postarat, i když to podle mě mělo být už
vyřešeno. Lázeňská budova se mohla například opravit na úkor výstavby koupaliště Panorama,"
myslí si náměstek primátora Bedřich Landsfeld.
Že je potřeba budovu opravit už delší dobu, dokazuje mimo jiné i fakt, že projekt na její rekonstrukci
existuje již od roku 2006.
„Ten musíme zaktualizovat, zakomponovat do něj nové normy a také částky. Momentálně se v něm
hovoří o čtyřiceti milionech, ale částka pravděpodobně vzroste," upozornil Landsfeld.
Situaci konkrétně popsal Lubomír Matoušek, ředitel městské společnosti Steza, která se o lázně
stará. „Podle statického posudku jsou poškozené a zkorodované ocelové konstrukce. Budova je stará
šedesát let a je extrémně zatěžovaná. Není se tak čemu divit," říká Matoušek.
Na rekonstrukci budovy lázní, které ročně navštíví tisíce návštěvníků, existuje už i stavební povolení.
„K němu je potřeba zaktualizovat projekt a hlavně provést takzvanou etapizaci. Uvažuje se nad tím,
že se nejprve vyřeší statika budovy za cca 17,5 milionu a v další etapě či etapách zbytek," doplnil
ředitel.
Rekonstrukce se dotkne také návštěvníků lázní, provoz bude omezen. „Vstupné se kvůli tomu v
blízké době zvyšovat nebude. Každopádně se ale omezí provoz hlavní budovy a vnitřního bazénu.
Musíme to naplánovat tak, aby to co nejméně znemožnilo využití lázní," dodal Matoušek.
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