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H u n y a d i  u t c a

Bátaszék  Város i  Tanuszoda  szo lgá l ta tás i  sz ínvona lának  emelése  fe j lesz tés i  te rv
Átnézeti  helyszínrajz M  1:500
Tervező :  Hámori  Építész Iroda Kft2015. 04. 07.

Bátaszék Városi Tanuszoda szolgáltatási színvonalának emelése fejlesztési terv
Tervezési program:
A 2008- óta üzemelő városi tanuszoda, a település és a térség oktatásának, diákok egészséges életre való nevelésének, mára az
egyik legfontosabb szereplője lett.
Sajnos a hétvégék, és a szünidő alatt a családok számára nyújtott szolgáltatásai - funkciójából eredően - nem, vagy csak
korlátozottan, elégségesek a közös kikapcsolódás megteremtésére. Úgy gondoljuk, hogy az uszoda egész éves működtetése
gazdaságosabban lenne megoldható, ha épület megbővítésével, szolgáltatási repertoárjának szélesítésével, nem csak a sportolni
vágyókat, hanem a kikapcsolódni érkezőket is ki tudná szolgálni.
Ezért felkértük az épület eredeti tervezőit, vizsgálják meg, hogy az alábbi szempontrendszer kívánalmai, hogyan valósíthatók meg
a meglévő adottságok között, gazdaságosan.

- A téli üzemeléshez tervezendő egy szauna részleg, melyhez egy büfé, pihenő rész is kapcsolódjon.
- Az épület új részében egy fallabda pályának és egy gyermek játszónak is helyet kell biztosítani.
- Az uszoda nyári hasznosításához tervezendő egy kinti, szabadtéri sport medence és gyermek-baba medence.
- A strand zöldfelületén egy teniszpálya elhelyezését is meg kell oldani.
- A tanuszoda előterét oly módon kellene növelni, hogy oktatások, edzések alatt várakozó szülőket kávéval,

aprósüteménnyel ki lehessen szolgálni.
- Szükség lenne egy olyan büfé -kávézó kialakítására, amely télen, nyáron képes kiszolgálni az utcai, a strandoló,

szaunázó - sportoló és a várakozó vendégeket.
- A kinti medencékhez és a tervezett fejlesztéshez szükséges lenne megvizsgálni, hogy a már eddig beépített

gépészeti villamos teljesítmény mindezek energiaellátáshoz elegendők-e.

Tervezői válaszok:
A fenti program a rendelkezésre álló területen megvalósítható, az épület az utcafronttól jelentősen hátrahúzva épült meg, mert már
tervezéskor felmerült e szolgáltatások egy-két elemének megvalósíthatósága.
Az épületet a meglévővel azonos megjelenéssel, szerkezeti rendszerrel az utca irányában egy belső átriumos bővítéssel tennénk
alkalmassá a plusz funkciók befogadására.

- A jelenlegi előtéret nyugati írányban bővítenénk, melyben elhelyezhető a kávézó büfé funkció is. A bejárat melletti
külső terasz ma tágas burkolt terület szolgálná ki a csak utcai forgalmat.

- A büfé és technológiai helyiségeit az előcsarnokkal párhuzamosan a tervezett átrium felé helyeztük el, így biztosítva
látványos és kellően hosszú söntéspultnak elegendő és helytakarékos megoldást.

- A pénztár és régi bejárat megtartása, hogy az uszodai-strand- szauna-sport funkciókat kiszolgáló komplex
épületnek továbbra is egy bejárata van, a külön forgalmakat nem kell külön-külön személyzettel ellenőrizni.

- A pénztártól balra fordulva a kávézó fogyasztó terén áthaladva, az új szárnyban bővítés miatt szükségessé váló új
öltözőket helyeztük el, ezek után következne a szauna blokk, mely két szaunát, zuhanyzókat és merülő medencét
foglalna magában a feltáró folyosót déli irányban kiszélesítenénk , ez lenne a szauna pihenő fogyasztó tere melyre a
büfépult ráfordulhat. Ezzel a megoldással a büfé az utcai jellemzően ruhás és a szauna fürdőruhás forgalmát egymás
kelletlen zavarása nélkül ki tudja szolgálni.

- A Bezerédj utcai szárny folytatásában helyeztük el a gyermek játszót, ez olyan csomópontja az épületnek ahová a
szülő szükség esetén ráláthat, ill. könnyen eléri azt.

- A gyermek játszó után szinte önálló elemként került elhelyezésre a fallabda pálya melynek  az általános funkcióktól
eltérő magassági igénye  egyben a ház új dísze, jele is lehet.

- A kinti sportmedencét ca meglévő sportmedence és gyermek tanmedence közötti  vonalban helyeztük el,  mert így
kerül a legközelebb a pincetéri vízgépészeti rendszerhez.

- A strandmedencék két részből állnak. Két 4m átmérőjű 10- és 30cm mélységű baba és gyerek medence készülne
mindkettőhöz középen elhelyezett élményelemmel (pl. vízi gomba,  vagy állatfigura) a mélyebb medence szélén kölyök
csúszdával kiegészítve. A gyerek medencéket déli-nyugati oldalról napvitorlával árnyékolnánk. A medencék felülete
75m2 ami maximum 50 gyermek befogadására képes.

- A sportmedence 1,40-2,10cm vízmélységgel  25m-es hosszban, 6 új úszósávval, készülne el. A medence
vízfelülete 310m2,

- A strandoló közönségnek az átriumot télen lezáró, de nyáron nyitott az uszodát és a szaunát összekötő folyosót
keresztezve, az átriumon belül alakítottunk ki fogyasztó teraszt, mely szintén az előcsarnoki büféhez kapcsolódhat.

- A bővítés Bezerédi utcai szárnyának tetősíkja déli irányba lejt így kiválóan alkalmas lehet további napelemek,
napkollektorok elhelyezésére.

- A területen a teniszpálya az idősotthon felé eső telekhatár mentén helyezhető el.
- A meglévő tanuszodába a tervezéskor érvényes rendeletek, szabványok és az akkor ismert tervezési program által

adott, névleges gépészeti teljesítményt kellett betervezni. A valós adatok ettől eltérőek lehetnek.  Az eltelt 7 esztendő
valós fogyasztási adatai kellő támpontot adhatnak a további gépészeti tervezéshez, illetve a rendszerben lévő tartalékok
kiaknázáshoz, különös tekintettel a meglévő szakaszos üzemű erősen időjárásfüggő napkollektorokra. Ehhez
szükségünk lenne az épület fogyasztási adatait leképező számlákra. Az új sportmedencéhez új gépházra is szükség
lesz.

Összefoglalva :
A tervezett funkciókhoz ellátásához szükséges igényt 480-500m2 hasznos alapterületű épülettel lehet kielégíteni, a kültéri
medencék 75m2 és 310m2 -es vízfelülete biztosíthatja további 100-120 fő napi strandolását, a tervezett sportpálya területigénye
750-800m2 a beruházás összes elemének költségvonzata bruttó 330-350 millió ft


