KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
PLZEŇ SLOVANY
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér
Pro sportumilovné obyvatele Plzně je městský bazén na Slovanech již solidní
zavedenou investicí, bez které by si nabídku sportovního vyžití v Plzni jistě
nedokázali představit. Jeho historie se začala psát zahájením výstavby v roce 1978
podle projektu zpracovaného týmem projektantů Stavoprojektu Plzeň vedeného
Ing.arch. Němečkem CSc. Kovová skeletová konstrukce haly z eloxovaného hliníku
kryje 3 podlaží s bazénovou halou, vstupním zázemím a restaurací, pod ním dámské
šatny a v nejspodnějším podlaží pánské šatny a strojovny technologií. Všechny
bazény byly řešeny konstrukcí z vodostavebného betonu bez dalších hydroizolací,
povrch tvoří keramický obklad.

V září 1986 se mohli v krytých bazénech koupat již první návštěvníci. Venkovní
část areálu byla dostavěna o rok později, v roce 1987. Celková výstavba tehdy přišla
na 70 miliónů korun. V nabídce byla možnost plavání v krytém bazénu 50 x 25 m
nebo v sezónním venkovním 50 x 21 m, pro děti byly určeny krytý výukový bazén
12,5 x 8 m, v létě i venkovní brouzdaliště 15 x 9 m. Plavecký bazén splňuje přísná
pravidla pro plavecké sporty a kromě tréninku sportovců a výuky nové plavecké
generace umožňuje i pořádání plaveckých závodů. K tomu slouží i prostory pro
pořadatele, trenéry a rozhodčí, na tribunu se vejde až 450 diváků. Bazény
samozřejmě slouží i nejširší veřejnosti a tomu byly určeny i jednotlivé následné
modernizace a dostavby.

Náš projektový ateliér sleduje vývoj v areálu od poloviny devadesátých let a
aktivně se snaží podílet na jeho rozvoji. Tehdy měli návštěvníci kromě možnosti
plavání k dispozici jen unikátní spirálovou skluzavku (byly vybudovány pouze dvě
v republice – v Plzni a v Sokolově) se zaústěním v rohu plaveckého bazénu. Její
konstrukce
zabírala celou šíři ochozu, takže bazén nebyl v této části obchozí. Bylo
.
proto rozhodnuto vybudovat zvenčí haly obchozí komunikaci. Tato přístavba byla
v roce 2000 vytažena až nad vrch haly a posloužila pro umístění nástupního
schodiště nového zatrubněného tobogánu v délce 80 m s vlastním dojezdovým
dílem v přístavbě haly v místě nevyužívané venkovní tribuny (projektant h-projekt
Praha). Současně byla odstraněna z haly spirálová skluzavka. V roce 2001 na tuto
přístavbu navázala přístavba bloku bazénů atrakcí s oválným divokým kanálem,
rekreačním bazénem, dvěma kruhovými vířivkami a tolik chybějícím dětským
brouzdalištěm. Tím byla zastavěna celá venkovní tribuna. Generálním projektantem
byl tehdy plzeňský Bohemiaplan, kterému náš ateliér sekundoval v technologické
části. Z kryté haly byl vybudován bezbariérový přístup pro možnost vstupu
vozíčkářů na venkovní koupaliště, což dosud vzhledem k výškovým poměrům
vstupního objektu koupaliště a bazénů nebylo možné. Bezbariérově se vyřešil i
vstup zvenčí do kryté části areálu přes rampu a samootevírací skleněné dveře.

Řada dalších zásahů,
které byly v areálu provedeny,
již
nebylo
pro
běžného
návštěvníka tak viditelné, ale
měly významný vliv na provoz
nebo kvalitu vody a klimatu
v bazénové hale. V roce 1997
se vyměnily vzduchotechnické
jednotky. Ze společné úpravny
vody pro všechny bazény byl
oddělen dětský výukový bazén a
jako první v areálu vybaven
moderní
úpravnou
vody
s automatickým
hlídáním
a
regulací hlavních kvalitativních
parametrů
bazénové
vody.
Následovala pak v roce 2000
výměna
nevyhovujících
cirkulačních (kalových) čerpadel
a ocelových filtrů za úspornější
bazénové a doplnění měření a
regulace i pro tento bazénový
okruh. Bazénová hala zažila již
rekonstrukci střechy a v roce
2005 opravu fasády. Na vnitřním
bazénu se opravovaly přelivné
hrany žlábků a měnila podlaha
ochozů. Rekonstrukcí prošla i
parní komora a sauna a
„nafukovala“ se i kapacita šaten.

Bazén na Slovanech patří do majetku města Plzně, o provoz se stará Plavecký
klub Slávia VŠ Plzeň. Využijme nyní jejich pozvání k prohlídce areálu dnešních dní.
Průvodci nám budou pan Josef Novák, vedoucí areálu a jeho zástupce Ing. Jezbera.
Sbíháme po širokém schodišti ze vstupní haly až do nejspodnějšího patra k pánským
šatnám. V jednadvacátém století tu lázeňské vydávající klíčky k šatním skříňkám
proti záloze? Ano na přestavbu šaten v areálu této velikosti nejsou zatím peníze, je
prozatím v projektové přípravě. Prostor šaten není nejexkluzivnější. Kromě
stísněnosti prostoru trpí ještě zatékající vodou přepadů z dámských šaten. Ani nové
nátěry při malování nemohou zakrýt prokvétající potrubí vzduchotechniky.

Daleko lépe se cítíme, když vstoupíme do bazénové haly. Nově provedené
obložení stěn světlou keramikou, příznivě řešen akustický podhled, elegantní
skleněná stěna oddělující dětský výukový bazén od hlavní haly. Plavecký 50ti
metrový bazén je plně vytížen. V plaveckých drahách probíhá trénink, ve zbytku
bazénu může plavat veřejnost. Plně obsazené jsou jednotlivé „kóje“ s atrakcemi. Na
80ti metrový tobogán je fronta až skoro do přízemí, přístupy do divokého kanálu,
rekreačního bazénu i k vířivkám střeží lázeňské, které pustí další zájemce, až se
uvolní místo. Ostatní zatím stojí před vstupem ve frontě. Zatímco v rekreační bazénu
se jednotliví návštěvníci staticky umístí na perličku, podvodní masáž nebo pod široký
vodní chrlič, v divokém kanálu je to trochu tlačenice.

Proudící voda všechny hrne dopředu a tak nechybějí drobné srážky, naštěstí
řešené spíše s úsměvem. Přístavba atrakcí k bazénové hale nebyla žádným
„architektonickým skvostem“, jedná se ryze o účelovou stavbu ve velmi omezeném
prostoru daném původní venkovní tribunou. Navíc jsme se i my technologové
museli potýkat s problémy výstavby ve vazbě na stávající konstrukce. Jak výškově
překonat komunikační prostory ve strojovně a nosné stavební konstrukce, aby
zůstaly zachovány podchodné výšky. Jak se vyhnout stávajícím technologiím a již
umístěným potrubním rozvodům. Jak zajistit vstup do stávajícího technologického
kanálu, když se nad nim buduje brouzdaliště a asi by nebylo nejvhodnější pro každý
nutný vstup vypouštět vodu z bazénu.

Již při výstavbě bylo jasné, že je prostor atrakcí malý k velikosti města a
potenciálnímu počtu zájemců. Větší ale k dispozici nebyl, také limit 20 miliónů Kč
na tuto přístavbu byl tehdy nepřekročitelný. I při řešení technologie jsme museli
výrazně šetřit – divoký kanál se nejprve napojoval na technologii úpravny vody
plaveckého bazénu, brouzdaliště pak na technologii dětského výukového bazénu.
Doplnění technologie včetně automatiky měření a regulace se dodělávalo
dodatečně.

Od průvodců se dovídáme, že návštěvnost areálu se od roku 2001, kdy se
areál rozšířil o atrakce, pohybuje od 460 tisíc do 580 tisíc návštěvníků za rok.
Kolísání návštěvnosti způsobují délky jednotlivých odstávek provozu vynucené
rekonstrukčními pracemi.
Vstupné na bazén je dotováno městem – v dnešních cenách je neuvěřitelně
nízké: dospělí zaplatí za 1 hodinu v krytém areálu 35 Kč. Ve vstupném existují
navíc slevy pro děti,studenty a seniory, rodinné slevové vstupné a permanentky
na 20 hodin pobytu za 500 Kč. V ceně vstupného je i vstup na atrakce a do parní
kabiny. Zvláštní vstupné je pro pobyt v sauně nebo ve fitnes. Pro letní venkovní
koupání je celodenní vstup přes letní pokladnu za 80 Kč v základní ceně pro
dospělého.

Pro venkovní plavání by zůstal návštěvníkům k dispozici plavecký bazén
25 x 21 m a stávající brouzdaliště. Případné rozšíření a zatraktivnění venkovního
prostoru umožňuje navíc i vyprojektovaný, ale dosud nerealizovaný dojezdový
bazén s trojskluzavkou.

Přes veškerou snahu města i provozovatele je vidět, že areál stárne a
potřebuje výraznější rekonstrukci, než jen jmenované dílčí úpravy. Provozovatel
nechal v průběhu let zpracovat několik posudků a návrhů řešení, které měly za
úkol zlepšit rozsah služeb a v některých případech i zabránit hrozící havárii. Ta by
mohla nastat u venkovního bazénu, kde ocelové rozvody jsou již zcela
zkorodované a hrozí riziko vylití vody do podzemního trubního kolektoru. Proto se
právě vypracovává dokumentace řešení tohoto stavu a předpokládá se, že budou
v příštím roce tyto práce realizovány. Navíc město objednalo studii kompletní
přestavby celého areálu, která by vyřešila nejvíc „bolavá místa“ : otázku šaten a
nových sprch, separátního provozu pro plavání kojenců a batolat a rozšíření
prostoru bazénů atrakcí o část venkovního bazénu, která by se zastřešila a tím
připojila ke stávající hale.
Závěrem můžeme říct, že Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň je aktivním
členem profesní Asociace pracovníků v regeneraci a vedoucí pracovníci bazénu
se pravidelně školí na pořádaných vzdělávacích akcích. Bazény na Slovanech
jsou zapojeny v kvalifikačním projektu technického hodnocení nabídky služeb, tzv.
kategorizace bazénů a v pětihvězdičkové stupnici získaly 4 hvězdičky pro kryté
bazény a 4 hvězdičky pro venkovní koupaliště. Areál je otevřen celoročně.
Odstávky krytého areálu jsou prováděny jen v letní sezóně, kdy je možné plavat
v temperovaných venkovních bazénech.
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Západní Čechy

Téma: fitcentrum | plavecký bazén, aquapark | masáže |
sauna, pára

Foto:
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Plzeň Slovany

Popis: Krytý plavecký bazén Plzeň Slovany - 50m
bazén, 80 m dlouhý tobogán, divoká řeka s vodotrysky,
masážní lůžka, vířivky, krytý dětský bazén a brouzdaliště
s vodním hříbkem a skluzavkou. V areálu bazénu dále
najdete fitness, saunu, masáže, páru a restauraci.
Další informace: Krytý plavecký bazén Plzeň Slovany,
náměstí generála Píky 42, tel. 377 240 306
Zdroje informací a další stránky:
Krytý plavecký bazén Plzeň Slovany

Popis:
Areál s otevřenou i krytou částí. Krytý bazén 50 x 25 m, 80 m dlouhý
tobogán, divoká řeka s vodotrysky, masážní lůžka, vířivky, krytý dětský bazén a
brouzdaliště s vodním hříbkem a skluzavkou. Na volném prostranství bazén 50 x
20 m, brouzdaliště, hřiště pro volejbal a plážový volejbal, stolní tenis, asfaltová
sportovní plocha, fitness, solárium, sauna, pára a restaurace.

Otevřeno:
po - pá: 6,30 - 21
so, ne: 9 – 20
Plavecký areál Plzeň - Slovany
Areál se skládá z budovy krytého bazénu, venkovního bazénu a
sportovních a rekreačních ploch. Součástí vnitřního bazénu je mimo jiné dětský
bazén pro výuku plavání, zábavné atrakce (divoká řeka, dvě vířivky, relaxační
bazén, dětské brouzdaliště), občerstvení. Venkovní část areálu je využívána v
letních měsících. K dispozici je zde velký bazén, dětské brouzdaliště a hřiště pro
sportovní aktivity. V budově krytého bazénu je část prostor pronajata dalším
subjektům pro provoz služeb, např. kadeřnictví, fittnes, restaurace.
Provoz krytého 50ti m bazénu celoročně
pondělí až pátek
6:30 - 21:00
pokladna do 20:00

sobota, neděle, svátek
9:00 - 20:00
pokladna do 19:00

Provoz atrakcí celoročně
pondělí až pátek
7:00 - 20:30
vířivky a relaxační bazén
8:30 - 20:00
dětské brouzdaliště
7.00 - 14.00
tobogan po 30 min. intervalech začátek vždy v celou hodinu
14:00 - 20:30
divoká řeka, tobogán
V sobotu, neděli a ve svátek jsou všechny atrakce otevřeny
9,00 - 19,45

Provoz venkovního 50ti m bazénu v letní sezóně
květen, červen, září
po až ne
10:00 - 19:00
pokladna do 18:00 hodin

červenec srpen
po až ne
09:00 - 19:00
pokladna do 18:00 hodin

Pokladna venkovního bazénu je v provozu pouze v případě hezkého
počasí a vstup přes tuto pokladu je pouze na celý den s výjimkou vstupného na
hodinu s permanentní vstupenkou. V opačném případě je vstup pouze přes
pokladnu a šatny krytého bazénu, které je nutno využít vždy při vstupu na dobu
kratší než na celodenní.
V případě velmi nepříznivých povětrnostních podmínek bude venkovní
bazén uzavřen.

Vstupné do krytého bazénu
1 hod.
1, 5 hod.

2 hod.

3 hod.

Dospělí
pondělí – neděle
30.- Kč
45.- Kč
55.- Kč
75.- Kč
Studenti ( řádné denní studium do 26 let věku ) Důchodci, děti od 10-ti do 15-ti let
pondělí - neděle
25.- Kč
35.- Kč
45.- Kč
55.- Kč
Děti od 6 do 10-ti let, ZTP ( ZTP-P platí děti od 6 let )
pondělí – neděle
15.- Kč
25.- Kč
30.- Kč
35.- Kč
Rodina 2 dospělí + 2 děti do 15-ti let 2 x vstup dospělí + 1 x vstup jako děti od 6 do 10-ti
let
Děti do 6 let a imobilní občané ( vozíčkáři ) mají vstup během celé provozní doby ZDARMA
!
Pro děti do 6-ti let si v pokladně vyzvedněte tzv. nulovou vstupenku !!!
Vstupné do sauny
1 hod.
1, 5 hod.
2 hod.
60.- Kč
75.- Kč
90.- Kč
V ceně je započteno zapůjčení prostěradla na dobu pobytu v sauně, ovšem však nutno
počítat se zálohou 100kč na prostěradlo a 100kč na zámek.
Celodenní vstupné do venkovního vyhřívaného bazénu
Dospělí
pondělí – neděle
80.- Kč
Studenti ( řádné denní studium do 26 let věku ) Důchodci, děti od 10-ti do 15-ti let
pondělí - neděle
60.- Kč
Děti od 6 do 10-ti let, ZTP ( ZTP-P platí děti od 6 let )
pondělí – neděle
40.- Kč
Rodina 2 dospělí + 2 děti do 15-ti let 2 x vstup dospělí + 1 x vstup jako děti od 6 do 10-ti
let
pondělí – neděle
200.- Kč
Děti do 6 let a imobilní občané ( vozíčkáři ) mají vstup během celé provozní doby ZDARMA!
Pro děti do 6-ti let si v pokladně vyzvedněte tzv. nulovou vstupenku !!!

Permanentka
Permanentka je na 20 hodin pobytu v bazénu ( nikoliv sauny apod. ) – vstup
pouze
po celých hodinách!

500.- Kč

Všeobecné informace
Děti do 6 let a imobilní občané ( vozíčkáři ) mají vstup ZDARMA (bezbariérovým vstupem)
Vstup na předplacené vstupenky a permanentky pouze přes pokladnu krytého bazénu !!!
Návštěvníci venkovního bazénu mohou využívat i krytého bazénu včetně vodních atrakcí
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