Tisková zpráva
Za podchod pod Hlavním nádražím přívětivější.
Rekonstrukce veřejných toalet v podchodu pod Hlavním nádražím v Brně
Dnes už patří minulosti téměř stresující návštěva toalet v podchodu pod Hlavním nádražím (HN).
Generální oprava veřejných toalet v podchodu pod HN, které má ve své správě spol. Brněnské
komunikace, byla zahájena 1. 10. 2014.
Důvodem byl celkově špatný stav toalet, který již zdaleka neodpovídal dnešním provozním a
hygienickým požadavkům na veřejné WC. Rekonstrukce byla realizována podle projektu firmy RGB
STUDIO-Ing. Arch. Kobzík a provedla ji firma Brixton – stavitelství s.r.o. za 4,5 měsíce. Práce byly
ukončeny k 20. 2. 2015.
Celková výše nákladů rekonstrukce činí 2 911 540,- Kč bez DPH.
V novém řešení rekonstrukce toalet byl zjednodušen přístup do prostor samotných. Změnu jistě uvítají
také invalidní občané, kteří nyní mohou užívat prostornou a komfortní kabinku hned u vchodu. Nově
však byly zrekonstruovány všechny kabinky toalet. Jsou zde moderní klozety s veškerým potřebným
vybavením kabinek. Přibyla také pisoárová stání s automatickým splachováním a umyvadlová stání
s umyvadly z litého mramoru. Doplňují je bezdotykové vodovodní baterie a samozřejmostí jsou
automatické vysoušeče rukou. Taktéž byly vybudovány a rekonstruovány prostory nutné pro obsluhu
zajišťující provoz WC, sklad a místnost pro vzduchotechniku.
Všechny veřejně přístupné části WC byly nově obloženy keramickými obklady a ve všech prostorách
byl osazen nový podhled stropu. Rekonstrukcí ovšem prošly i části, které nejsou na první pohled
viditelné: veškeré rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, elektrorozvody a nově přidané nouzové
osvětlení, požární čidla, protizáplavová čidla a topení v rámci vzduchotechniky.
Věřme tedy, že takto vybavené a upravené toalety budou dlouho sloužit bez poškození a projevů
vandalismu. Jsou přece pro nás všechny.
Provozní doba: denně 7,30 – 19,30 (pondělí-sobota, mimo nedělí a svátků)
1 vstup: 6,- Kč
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