HISTORIE A SOUČASNOST MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Dne 9. dubna 1933 byly v Hradci Králové slavnostně otevřeny Městské Lázně,
pořízené nákladem královéhradecké Spořitelny ve výši 55 mil Kč. Projekt architekta
Oldřicha Lisky, podle kterého byl bazén o rozměrech třicet krát dvanáct metrů
vybaven i umělým vlnobitím, byl ojedinělý v celé republice. Stavbu prováděla firma
Václav a František Capouškové.
Jak tyto moderní lázně vypadaly? O tom hovoří dobové materiály následujícím
způsobem:
„Nové lázně .... obsahují tato oddělení: plovárnu 39,0 m dlouhou, 16,80 m
širokou a 7,00 m vysokou, s basinem 30,00 m dlouhým, 12,00 m širokým, se strojním
zařízením pro umělé vlnění vody. Mělká část basinu je vyhražena pro koupání dětí.
Hlubší část basinu v délce 25,00 m bude zařízena pro plavecké závody, vodní polo a
skoky do vody.
Plovárna jest na jižní podélné straně opatřena pěti velikými okny, trojnásobně
zasklenými o ploše 150 m2, střední část oken bude zařízena k posunování, takže v létě
za příznivého počasí bude možno polovinu oken otevřít. K plovárně náleží šatny pro
ženy o počtu 74 kabin a pro muže v počtu 74 kabin...
Parní lázně pozůstávajíc ze tří oddělení: ze šaten, z vlastních lázní a
odpočívárny. Ve dvoraně parních lázní jsou vaničky pro umytí nohou, sprchy očistné,
prudké jednoproudové s teplou i studenou vodou. Vlastní parní lázeň má dvě komory
pro mírnou a horku páru, 2 komory pro horký vzduch a místnost pro masáž.
odpočívárna s dvaceti lůžky se nachází v 1. patře v průčelí do nábřeží, kde je úplný
klid a pohodlí.
Vanové a sprchové lázně tvoří samostatné oddělení v suterénu v počtu 13 van a
7 sprch určených pro muže a ženy, poněvadž každá kabina jest pro sebe zdmi úplně
až ke stropu uzavřena.....“
Bez zajímavosti pro dnešní návštěvníky nebude ani tehdejší ceník:
Basén bez prádla s povinným mýdlem
Sprcha bez prádla
Vana, 1 prostěradlo
Uhlič.lázeň, 1 prostěradlo
Vodovibrač., 1 prostěradlo
Parní lázeň, 1 ručník, 1 prostěradlo
Doplatek na basén
Každé půl hodiny vlnobití
Předplatné 10 lístků
Masáž
Galerie mimo sport. produkce
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Bohatý buffet se studeným i teplým jídlem s nápoji všeho druhu.
Holičství, kadeřnictví, manicura a pedicura přímo v lázních. Ceny normální.
Správní rada městských lázní v Hradci Králové, leden 1935

O 65 let později
Dne 10. listopadu 1998 byly v Hradci
Králové slavnostně otevřeny rekonstruované
Městské Lázně. Rekonstrukci financovalo město
Hradec Králové částkou 140 mil Kč. Funkci
investora zajišťovala p.o. Správa sportovních
zařízení města Hradec Králové. Podle projektu
firmy h-projekt Praha Ing. Petra Hruschky a Ing.
arch. Miloše Mlejnka vzniklo vodní
zábavní
centrum s umělým vlnobitím, toboganem a
dalšími atrakcemi, které je ojedinělé v celé
republice. Rekonstrukci prováděla firma FATO
invest, a.s. Hradec Králové, technologii úpravny
vody a vodních atrakcí s výjimkou tobogánu
projektovala i dodávala firma Bazenservis, vodní
tobogán je dodávkou Sportakcentu. Díky
optimální spolupráci všech složek výstavby investora, projektantů i všech dodavatelů vzniklo
dílo, které v současné době nemá v České
republice srovnání.
Co se nám z původního řešení zachovalo a co je v areálu nové?
Budova lázní je historicky chráněna,
a proto zůstal při její rekonstrukci
zachován
architektonický
vzhled
odpovídající době vzniku, tedy třicátým
letům našeho století. Technický unikát,
zařízení na výrobu mořských vln bylo
repasováno a znovu osazeno a doplněno
nerezovou lopatkou vytvářející vlnobití v
podélné půlce původní bazénové vany.
Krásu řemeslné práce našich předků v
chodu mohou návštěvníci obdivovat přes
skleněnou vitrínu.
Do části bazénu s vlnobitím byly ještě
nainstalovány další atrakce: ze dna ve dvou
místech vzduchový výron - blower, masážní
stěna tvořená čtyřmi masážními tryskami v
nestejné výši, či vodní chrlič s širokým
výtokem - vodopád. Z úrovně prvního podlaží
dopadá
do
mělké
části
bazénu
voda z
dvoumetrové vodní clony. Druhá polovina
"basinu" doznala velkých změn - na místo ní
je nyní kruhový bazén s osmi perličkovými
lůžky, záliv se dvěma trubkovými chrliči a
něco na způsob divokého kanálu. Část bývalé
bazénové vany nahradil dojezdový bazén pro
zatrubněný tobogán se světelnými efekty.

K soustavě bazénů v hlavní bazénové hale patří i masážní bazén ve tvaru
podkovy s podvodními masážemi a mělké
dětské brouzdaliště s reliéfovým chrličem ve
tvaru "plačícího sluníčka". Všechny bazény s
výjimkou
dojezdového
jsou
opatřeny
podvodním osvětlením, které dodává kouzlo
koupání zvláště ve večerních hodinách.

Architektonický vzhled haly doplňuje i
můstek přes bazén s vlnobitím a mohutné
květináče se zelení. Křídově bílá keramika
Buchtal použitá na obklady bazénů podtrhuje
blankytnou modř vody. Jejich čistotu zajišťuje
firmou Bazenservis dodaný podvodní vysavač
DOLPHIN s automatickým provozem i dálkovým ovládáním.

I milovníci tepla si zde přijdou
na své. V sousedství hlavní
bazénové haly je upraven malý
vířivý bazének s teplotou vody 36
°C. O patro níže se můžete vypotit
v klasické sauně, či použít parní
kabiny. Pro zájemce o bronzovou
kůži budou připravena solária - ta v
době otevření nebyla ještě v
provozu.

Nyní pro odborníky několik technických údajů :
K zajištění čistoty vod v bazénech byly zřízeny tři samostatné
vodohospodářské systémy - jejich dělení odpovídá požadovaným teplotám vody.

I. okruh - tvoří systém všech bazénů ve velké bazénové hale - celkový objem
vody je cca 560 m3, tedy bazén vlnobití s divokým kanálem (506 m3), dojezdový pro
tobogán (24 m3), kruhový bazén s perličkovými lůžky (11 m3), "podkova" s podvodními
masážemi (14 m3), brouzdaliště (5 m3). Teplota vody v prvním okruhu je 26 - 27 ° C.
Uvažované max. denní zatížení je 2000 návštěvníků při provozu 15 hodin / den.
Vzhledem k instalovaným atrakcím byla do systému vřazena nezvykle velká
akumulační jímka o obsahu 90 m3. Úprava vody je prováděna klasicky koagulační
filtrací na třech pískových rychlofiltrech LACRON o průměru 1800 mm s ovládáním
každý pěticí pákových uzávěrů. Cirkulaci zajišťují tři čerpadla UNIBAD, každé o
výkonu 100 m3/h a příkonu 6 kW. Desinfekce vody v bazénech je zajištěna metodou
chlorozonizace zařízením POOLACTIF s napojením podtlakové plynné chlorace. V
bazénech je kontinuálně měřena a upravována hodnota aktivního chlóru a pH vody a
měřena hodnota Redox potenciálu - tato regulace zajišťuje stálou kvalitu vody v

bazénech bez výkyvů i při spuštění atrakcí nebo při nárazovém zatížení od
návštěvníků.

II.okruh

- pro teplý bazén s obsahem 5 m3 je dimenzován na zátěž 100
osob / den s dobou provozu 15 hodin / den a teplotou vody extrémních 36 °C.
Vzhledem k těmto zatěžovacím parametrům a instalované perličkové masáži s
výkonem 200 m3 vzduchu / hodinu je teoretická doba zdržení 6 minut. I zde je voda v
bazénu zabezpečovaná chlorozonizací POOLACTIF umožňující snížení dávky chlóru
na nezbytné minimum při dostatečném hygienickém zabezpečení vody. Jako na
velkém bazénu jsou kontinuálně měřeny hodnoty aktivního chlóru, pH a Redox
potenciálu a se signalizací chodu všech zařízení přenášeny do centrálního řídícího
centra a tam také archivovány.

III. vodohospodářský systém představuje provoz ochlazovacího
saunového bazénku o obsahu 5 m3. Vzhledem k jeho kapacitě byl zvolen systém
průtočný, napojený pouze na přívod pitné vody a odpad do kanalizace.
Opusťme nyní opět technologické provozy a vraťme se do prostor pro
návštěvníky. Co vás zde může překvapit?
Hned u vstupu dva odbavovací turnikety, ovládané obsluhou. Šatny jsou
společné pro muže a ženy, doplněné o převlékací kabiny. Tento systém není u nás
zatím obvyklý. Stejně tak může někoho překvapit i společná sauna. Nový návštěvník
bude asi zpočátku po areálu trochu bloudit, než se správně zorientuje - dispozice
areálu však byla závislá na původním uspořádání - prostory areálu se pouze
modernizovaly a doplňovaly a autoři projektu byly vázáni zachováním původní
historické koncepce.
Mnozí jistě uvítají zřízení baru přímo v bazénové hale, kam usednete rovnou
v plavkách. Nikdo jistě nepřehlédne frontu zájemců vedoucí k nástupnímu dílu
tobogánu. Provoz všech atrakcí i sauny a páry je již zakalkulován v ceně vstupného do
areálu.
Městské lázně nabízejí i další služby:
pedikuru, případně i ubytování.
Pokud vás přepadne hlad před
vstupem do placených prostor nebo
po jejich opuštění, můžete se najíst či
napít v místní restauraci a při tom
přes skleněnou stěnu sledovat
návštěvníky v bazénech.

masáže, kadeřnictví, kosmetiku,

A
nejen
pohled,
ale
i
vyzkoušení "na vlastní kůži" určitě
stojí za to. V městských lázních v
Hradci Králové již mají všechno to, co
jsme
obdivovali
při
návštěvě
zahraničních aquacenter.

Provozní doba:

Pondělí až pátek
Sobota
Neděle

9.00 - 21.00 hodin
9.00 - 19.00 hodin
10.00 - 18.00 hodin

