KRYTÝ BAZÉN V SOKOLOVĚ
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér
Představovat město Sokolov na spojnici mezi Karlovými Vary a Chebem by asi
bylo zbytečné nošení dříví do lesa. Snad každý zná tuto průmyslovou oblast z hodin
zeměpisu jako místo těžby hnědého uhlí. Možná bude ale zajímavá informace, že
město nabízí pro svoje občany a návštěvníky poměrně rozsáhlé služby v oblasti
sportu a rekreace. A to v nabídce od fotbalu na hřišti FK Baník Sokolov, přes bruslení
na zimním stadionu HC Baník Sokolov, suché aktivity od řady fitness klubů
s aerobikem a zombou, squash, bowling, nedaleký golf až k nabídce plavání. Tu
představuje v létě původní umělé městské koupaliště nebo nově vybudovaný areál
přírodního koupaliště Michal postavené v místě vytěženého hnědouhelného dolu
s 500 m dlouhou pláží a řadou vodních hrátek. Protože je ale zimní období a všude
leží sníh, podíváme se do celoročně provozovaného krytého plaveckého areálu
postaveného v Husových sadech v centru Sokolova. O jeho historii a provozu jsme si
povídali s jeho vedoucím a místopředsedou představenstva Asociace pracovníků
v regeneraci (APR) Karlem Kouteckým.

Něco z historie
Areál Krytého bazénu v Sokolově byl postaven uprostřed chráněného parku
v polovině 70. let podle návrhu akademického arch. K. Kouby. Hlavní částí byla hala
s plaveckým bazénem 25 x 12,5 m (šestidráhový bazén) s hloubkou od 1 do 3 m pro
kondiční plavání či výuku v plaveckých kurzech. Protože bazén měl sloužit hlavně
vrcholovému sportu a pořádání plaveckých závodů na krátkém bazénu, byla
vybudována velká tribuna pro diváky s přístupem přímo ze vstupní haly objektu.

Na bazénu později vyrostla spirálová vodní skluzavka nabízená tehdy
Sportovními stavbami Praha. Její řešení ale nebylo šťastné – dojezd ze skluzavky
přetínal napříč plavecké dráhy a hrozilo tak stálé nebezpečí střetu návštěvníka na
skluzavce s plavci v bazénu. Veřejnosti areál v této podobě sloužil až do začátku
devadesátých let minulého století, kdy byl z důvodu nutné rekonstrukce uzavřen.
V následujících letech vyrostla v těsné blízkosti novostavba hotelu – stávající
Parkhotel Sokolov, jejíž součástí měl bazén dle původního záměru být. Od myšlenky
společného provozu se ale ustoupilo a objekt bazénu byl počátkem roku 1999
z rozhodnutí města zakoupen Sokolovskou bytovou s.r.o., obchodní společností se
100 % vlastnictví města. Ta se zároveň v červnu 1999 ujala nutné rekonstrukce a po
šesti měsících, 14.ledna 2000, se mohli plavání chtiví návštěvníci do bazénu opět
vrátit.

V rámci rekonstrukce se provedly rozsáhlé stavební úpravy jako výměny
dlažeb, oprava střechy a prosklení objektu. Byla provedena
rekonstrukce
technologického zázemí bazénu – výměna vzduchotechnických jednotek systému
GEA vybavených odvlhčovači a rekuperátory tepla pro úsporu tepelné energie,
výměníkové stanice a technologie úpravny bazénové vody od firmy Sportakcent
Praha. Došlo k osazení moderního turniketového a pokladního odbavovacího
systému Cassa Nova, který umožňuje návštěvníkům např. využívat širokou škálu
výhod předplatného formou čipu, případně vstupenek. Pro návštěvníky přibyl navíc
malý dětský bazének, skokanské prkno do velkého bazénu akrylátová vířivá vana pro
12 osob, vodní chrlič. V prostorách sprch mužů i žen jsou k dispozici parní komory.
Celková výše investice spojená s rekonstrukcí přesáhla částku 20 mil. korun. Areál se
tak stal moderním plaveckým zařízením pro kondiční a závodní plavání,
s časoměrným odbavovacím zařízením, úsporným provozem tlačítkových sprch a
automatickým systémem úpravy vody vyhodnocující potřebu dávkování chemikálií
podle zatížení od návštěvníků.

Ani po této rekonstrukci a modernizaci majitel objektu Sokolovská bytová
„neusnul na vavřínech“. Trendem té doby se stalo zpřístupnění areálů i pro ty, co
nechtějí jen plavat „ode zdi ke zdi“. Zájem široké veřejnosti se obrátil na služby
vodní relaxace v podobě vířivek, masáží, saunování a skupinových programů.
Proto i zde byly vyhodnoceny prostory, které by stávající provoz nepotřeboval, a
v nich vyrostlo
t.zv. R- studio, které je vybavené vlastní malou saunou, vířivkou
a speciálním masážním sprchovým koutem. R - studio má i vlastní šatnu a
sociálního zařízení. Tento prostor je pronajímatelný za pevnou taxu a umožňuje
využití pro různé oslavy, setkání s přáteli, netradiční pracovní schůzky, či
zpříjemnění návštěvy rodiny v areálu se zajištěním intimity. Do prostor je dle
požadavku klienta zajišťována i donáška občerstvení.

I další léta provozu znamenala drobné změny, vylepšování a rozšiřování
služeb. Nabídka masáží, sauna pro 12 osob. V té době ale již začala projektová
příprava na další uvažovanou modernizaci a rozšíření. Projektový ateliér
Bazénservis spolu s Ing. arch. Milošem Mlejnkem připravil v roce 2002 studijní
návrh rozšíření bazénové haly. Vyřešili hlavní překážku rozvoji areálu, a to
nezasahovat do chráněného parku. Na minimálním prostoru, který byl k dispozici,
se muselo odehrát celé zatraktivnění, které provozovatel požadoval. Ateliér
Bazénservis zajišťoval v letech 2003 - 2004 spolu s h-projektem Praha i
následnou projektovou přípravu stavby. Za finančního přispění města, s využitím
dotace EU i vlastní investice Sokolovské bytové se pak koncem června 2005
rozjela druhá největší rekonstrukce a modernizace sokolovského plaveckého
areálu. Prací se ujala stavební firma ISSO, která ve spolupráci s technologickou
firmou Bazenservis a ostatními svými subdodavateli odvedla dílo ve vysoké
kvalitě a tempu tak, že 9. září 2005 mohla být slavnostně přestřihnuta pomyslná
páska a znovu obnoven provoz plaveckého areálu. Díky dobré přípravě tak
proběhla rekonstrukce v době letní odstávky a provozovatel neztratil důležité
provozní hodiny plavecké školy a ostatních pronajímatelů.

Od roku 2005 uběhlo dalších 5 sezón a návštěvníci dostali navíc možnost
přístupu do občerstvení i v plavkách ze strany bazénové haly. Instalovala se dvě
nová solária. Sokolovská bytová projektově připravila rozšíření provozu o wellness
část v zajímavých podzemních prostorách. Realizace tohoto kroku je ale závislá na
možnosti finančního pokrytí, které jako u předchozích provedených rekonstrukcí a
modernizací představuje investici řádově desítky miliónů korun.
A co vše si můžeme na bazénu vyzkoušet?
Projděme se nyní areálem a podívejme se na to, co nám nabízí.
Návštěvník prochází od pokladny vstupními turnikety, které mu označí dobu
vstupu do placeného prostoru. Šatny, sprchy a WC jsou oddělené podle pohlaví,
rodina se sejde až v bazénové hale. Zde kromě plaveckého šestidráhového bazénu
s vodní plochou 312 m2 a hloubkou až 3 metry jsou návštěvníkům k dispozici dvě
plastové vířivé vany s podvodními a perličkovými masážemi o kapacitě 4 – 6 a 8 –
10 sedících osob. Na vodní plochu 26 m2 se rozšířilo dětské brouzdaliště pro
nejmenší návštěvníky vybavené nyní vodním talířem, chrličem a malou skluzavkou.

Větší už se mohou sklouznout na tobogánech – halou se vine modrý tobogán
s délkou 29 m, který nahradil odstraněnou provozně nebezpečnou spirálovou
skluzavku. Dominantní atrakcí je ale veliký žlutý tobogán, který nás sveze
uzavřeným korytem venkovním prostorem z nástupní výšky téměř deseti metrů po
dráze dlouhé 94 metrů a dojezdem zpět uvnitř v hale.

Pokud dostaneme hlad nebo žízeň, můžeme přímo z haly v plavkách
navštívit občerstvení. Milovníci saunování určitě nepohrdnou velikou saunou pro 12
osob s ochlazovacím bazénem a odpočívárnou vybavenou lehátky. Jen je nutné si
vybrat vhodný den – sauna má kromě společného saunování v pondělí rozdělený
provoz zvlášť pro muže a pro ženy.
Další služby jsou přístupné ze vstupní haly a mají zvláštní vstupné. To jak
pronájem R- klubu, samoobslužná solária nebo služby maséra nabízející klasické
nebo reflexní masáže, případně i manuální lymfomasáže.

Úprava bazénové vody
Voda ve všech bazénech se trvale vyměňuje a upravuje. To zajišťují tři
nezávislé systémy úpravy vody – zvlášť pro plavecký bazén a obě skluzavky, zvlášť
pro obě vířivky a jedna pro dětské brouzdaliště. Díky tomu může být v jednotlivých
bazénech rozdílná teplota vody. Pro plavecký bazén byla uvažována do 28 °C, pro
brouzdaliště bývá teplota 30 °C a ve vířivkách až 34 °C. Kvalita vody ve všech
bazénech je automatickým zařízením trvale sledována, vyhodnocována a podle
potřeby upravována. Každou hodinu proteče přes úpravny 251 m3/h vody. Kromě
chlorace je pro hygienické zabezpečení vody použito i dávkování ozónu.

A kdy a za kolik můžete areál navštívit?
Od úterý do pátku je otevřeno pro veřejnost do 21:00 hod, přičemž v úterý a
ve čtvrtek může veřejnost navštívit bazén již od 6:00 hod. O víkendech mají
návštěvníci možnost bazén navštívit v době od 9:00 do 21:00. Milým překvapením
pro návštěvníky může být i poměrně nízké vstupné – základní na hodinu 60 Kč,
každá další už jen 20 Kč. Stejně tak sauna je za první hodinu 85 Kč a za každou
další již jen 20 Kč. Veškeré podrobnosti o vstupném, předplatném i otevírací době
areálu je uvedena na www.sb-sokolov.cz.

Co říci závěrem?
Návštěva bazénu v Sokolově stojí skutečně za to. Areál není nijak prostorově
veliký, ale setkáte se s kvalitními službami v hezkém prostředí, ochotným
personálem s vysokou profesionalitou práce. Bazén byl v systému kategorizace
bazénů a koupališť hodnocen třemi hvězdičkami v pětistupňovém systému
hodnocení rozsahu nabízených služeb. Kvalitou služeb ale patří mezi nejlepší
zařízení u nás. Je aktivním členem Asociace pracovníků v regeneraci (APR) a
v letech 2002 a 2009 se hostitelsky podílel na přípravě a průběhu odborné
bazénářské konference.
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