KOUPALIŠTĚ V TRUTNOVĚ SLOUŽÍ JIŽ
11. SEZÓNU
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér
V podkrkonošské oblasti Trutnovska nenajdete mnoho možností pro letní
koupání. Koupaliště v Jilemnici bylo pro nevyhovující stav uzavřeno a stejný osud
postihlo i několik dalších koupališť. Z umělých koupališť tak je v provozu Dolní Kalná
čekající na rekonstrukci, nově zrekonstruované Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové,
směrem na Jičín v Horní Pace koupaliště Pecka, opačným směrem až koupaliště v
Náchodě. A již jedenáctou sezónu sloužící pro letní radovánky koupaliště v Trutnově.

Trutnovské koupaliště naleznete v Dolním Předměstí na pravém břehu řeky
Úpy v sousedství fotbalového stadionu a tenisových kurtů na místě staré plovárny.
Návrh tohoto moderního letního koupaliště vznikl v architektonickém ateliéru Turek,
Vavřín, Tomek z Roztok u Prahy, bazénovou technologii navrhla Ing. Princová z firmy
Úprava vody s.r.o. Pro realizaci byla vybrána stavební firma VCES a ta si k sobě
přizvala za dodavatele bazénové technologie firmu Bazenservis z Týniště nad Orlicí.
V rámci realizace se provedla řada úprav, takže výsledné koupaliště je trochu jiné
než byl vyprojektovaný záměr. Z úsporných důvodů se vynechaly skokanský a dětský
bazén a vířivka, původně plavecký bazén bez temperace byl o ohřev vody naopak
doplněn, aby byla zajištěna pohoda pro koupající po celou koupací sezónu i přes
„drsné“ podkrkonošské teplotní podmínky.

Byla posílena navržená technologie úpravy bazénové vody včetně celého
technologického a potrubního systému, aby zvládal bez problémů předpokládanou
zátěž od návštěvníků v parních letních dnech. Přepracování technologického projektu
do nové, dnešní podoby si zajišťovala realizační firma Bazenservis prostřednictvím
svého pražského projektového ateliéru.

A co se tedy návštěvníkům nabízí? Celé koupaliště se nachází na ploše 1,25
ha. Z vodních ploch „klasický“ plavecký bazén 25 x 12,5 m umožňuje zájemcům o
kondiční plavání uplavat si „svoje“ bazény i v letním období, kdy bývá pravidelná
odstávka na trutnovském krytém bazénu. Nepravidelný rekreační bazén včetně zálivu
pro dojezd tobogánu a skluzavky o celkové ploše 900 m2 je určen právě pro ty, co si
chodí do vody spíše užít. Pro dovádění ve vodě jsou nachystány vodní a vzduchové
atrakce (vodní hřib, vodotrysk, podvodní trysky, bublinky), kterým vévodí zakroucený
tobogán o délce sjezdu 96 m a široká vlnovitá skluzavka o délce 17 m. Na skluzavce
si sjedete zdarma v ceně vstupného na koupaliště, jízda na tobogánu je ale
zpoplatněna 5 Kč/jízdu. Pro nejmenší děti je určeno dětské brouzdaliště o ploše 21
m2. Voda ve všech bazénech je vyhřívaná, takže pobyt v ní je příjemný i po sérii
chladnějších dní, které se v těchto podmínkách s vysokou nadmořskou výškou
Trutnova vyskytují v létě poměrně často.

Přes střed vodních ploch je proveden přechodový můstek, který odděluje
jednotlivé funkční části bazénu a navíc zjednodušuje komunikaci mezi oběma břehy
bazénů. Kolem bazénu jsou dostatečné zpevněné plochy, které nebrání volnému
pohybu návštěvníků, najdou se ale i opalovací travnaté plochy. Celková plocha kolem
bazénů, která je návštěvníkům k dispozici, je 9 340 m2.

Potěšitelné je, že se při návrhu koupaliště myslelo na aktivní trávení volného
času nejen ve vodě, ale i na suchu. Můžete si zde půjčit sportovní vybavení a zahrát
si stolní tenis, nohejbal, volejbal nebo velmi oblíbený plážový volejbal. Pro vyznavače
malého tvrdého míčku jsou připraveny hrací plochy minigolfu. Nejmenší návštěvníci si
také nepohrají jen v brouzdališti, ale určitě je přiláká i „suché“ dětské hřiště. Protože
se předpokládá, že na koupaliště přijdou návštěvníci na delší dobu, případně na celý
den, je pro hladové a žíznivé připraveno i rychlé občerstvení a restaurace.

Technologicky je voda v bazénech zajišťována pomocí dvou nezávislých
úpraven vody – jedna pro plaveckou část, druhá pro zbytek vodních ploch. Celkově
se voda filtruje na čtyřech tlakových pískových rychlofiltrech o Ø 2,35 m s výkonem
filtrace 800 m3/hodinu. Z toho ¼ výkonu je určena pro plaveckou část, zbytek pro
ostatní části koupaliště. Kapacita takto navrženého koupaliště je spočítána z plochy
koupaliště na 3 100 osob/den, kapacita úpravny vody pro bazény má teoretickou
rezervu na 4 300 osob/den. Voda v bazénech je zabezpečována „klasicky“ chlorací.
Přestože je úpravna navrhována podle hygienických předpisů platných v 90.letech
minulého století (tehdy ještě podle Směrnice č. 48/78 Sb.), vhodnou úpravou při
realizaci a posílením původně navrženého výkonu bez problémů vyhovuje i dnešním
zpřísněným podmínkám. Procházel jsem zpětně výsledky záznamů od krajské
hygienické stanice z posledních dvou let provozu a nikde nebylo zaznamenáno
vychýlení parametrů kvality vody od stanovených limitů! A to je informace pro
návštěvníky velmi potěšitelná.

Pro vstup na koupaliště si musíte pořídit vstupní kartu (elektronickou peněženku). Tu
je možné koupit i kdekoli ve městě v trafikách nebo na krytém bazénu za 15 Kč,
s platností na 2 roky. Základní vstupné na koupaliště pro dospělého na celý den je 55
Kč, pro důchodce a děti do 15ti let 35 Kč. Zlevněné vstupné je pak pouze na
odpoledne, hromadné slevy a další dle ceníku koupaliště.V hlavní prázdninové
sezóně je koupaliště otevřeno od 9 do 20 hodin. Jako jakékoliv sezónní zařízení ale
záleží také na počasí.
Na koupališti se můžete setkat i s různými společenskými akcemi – poslední
takovou byla loňská „Benátská noc“ 25. července spojená s oslavou 10ti let od
otevření koupaliště. Kromě nočního koupání byl k vidění ohňostroj, vystoupení
historického šermu, aquabely, módní přehlídka a řada dalších kulturních vystoupení a
soutěží pro diváky.

O koupaliště jako i o krytý bazén a ostatní sportovní zařízení ve městě se
stará Tělovýchovná jednota Loko Trutnov, která je členem odborné Asociace
pracovníků v regeneraci. Koupaliště je v rámci kategorizace koupališť díky své
bohaté vybavenosti a nabízeným službám zařazeno mezi pětihvězdičková zařízení.
A zajímá vás před návštěvou aktuální stav na koupališti? Není nic
jednoduššího, než si otevřít internetové stránky letního koupaliště Trutnov
http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/letni-koupaliste a vysledovat snímky
pořízené z on-line kamery. Neuvidíte sice průběžný záběr, ale snímek aktuální
situace v okamžiku otevření, který můžete postupně obnovovat.
Pokud by vás při návštěvě koupaliště zastihlo „krkonošské počasí“ nepřející
venkovnímu ráchání a rádi byste se přesto vykoupali, není nic jednoduššího než
popojet cca 12 kilometrů do Jánských Lázní, kde vás uvítá krytý aquapark. Ten si
představíme ale někdy příště.
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