PODRUHÉ S APR V „RAKOUSÍCH“ II.
Pokračujeme v reportáži o putování Asociace pracovníků v regeneraci po
rakouských aquaparcích v červnu letošního roku. Druhý den nám totiž neobyčejně
přálo štěstí. Když jsme se probudili ve svých pokojích v penzionu Praga, osvětlovalo
zasněžené vrcholky Alp sluníčko a slibovalo krásný den. Jestlipak se vykoupeme ?
Autobusem jenom chvilku a očekávaná návštěva dvou zařízení : koupaliště Saalfelden
a Leogang.
Koupaliště v městečku Saalfelden bylo ukázkou toho, jak lze rekonstruovat
koupaliště se zachováním možností i pro kondiční plavání. Původní venkovní 50ti
metrový bazén s osmi plaveckými drahami byl přepažen tak, že na třech plaveckých
drahách zůstala zachována "padesátka" a na pěti drahách se bazén zkrátil na
"pětadvacítku". Zbylá plocha se přeřešila na divoký kanál, k němu se přistavěl
rekreační bazén s jednotlivými zálivy pro vodní chrliče, podvodní masáže, vodní hřib a
dojezd tobogánu. Opodál zůstal zachován zrekonstruovaný skokanský bazén s 3 a 5
m skokem z věže. Bazény byly provedeny v celonerezové konstrukci od rakouské
firmy Berndorf, ochozy kolem bazénů v zámkové dlažbě. Dřevěný můstek přes
padesátku měl na nášlapné ploše položen specielní protiskluzový koberec.
Zajímavé a velmi účelné bylo i řešení dětského koutku s brouzdalištěm ve třech
výškových úrovních s proudící vodou před nerezové skluzy. V těsném sousedství
postavené altány dovolují příjemné posezení dohlížejících včetně možnosti volby
zastínění před palčivými slunečními paprsky. Atmosféru v altánu dokreslují i živé
květiny v přenosných truhlících (na našich koupalištích by asi dlouho nevydržely). Pro
děti je instalována i nízká sprchová brána.
Celková kombinace barevného řešení v odstínech bílá - hnědá - modrá s
pozadím vrcholků Alp působila na koupališti příjemným dojmem.
To, že jsme se zde objevili po dlouhém období chladného počasí, bylo vidět i na
návštěvnosti : ve vodě byla pouze jedna dáma, původem Norka, zvyklá teplotám
Severního moře. Ta se prý chodí koupat denně po celou sezónu nezávisle na počasí. Z
naší výpravy se nikdo koupat nechtěl, přestože teplota vody byla už 16 °C. Proto jsme
si ještě prohlédli srdce koupaliště - strojovnu, vybavenou obřími filtry, řadou
cirkulačních čerpadel i čerpadel atrakcí s velkými dimenzemi nerezových potrubních
rozdělovačů a ovládací pult v místnosti plavčíka a už se všichni hnali k autobusu a
hurá na další koupaliště.

Leogang má ve znaku usměvavou postavičku lva a celé koupaliště je ve
znamení žluté. Teplá barva všech doplňků oživuje šeď nerezové konstrukce všech
bazénů. Nacházíme zde pětadvacítku se čtyřmi plaveckými drahami, která se v jednom
konci otevírá do rekreační části se zálivem pro dojezd tobogánu a široké skluzavky,
poloostrovem s instalovaným chrličem, zálivem s divokým kanálem a neplaveckou
částí s širokým kloboukem vodního hřibu a vodní chýší. Opodál je zřízen dětský
koutek s brouzdalištěm ve tvaru tří do sebe zaklesnutých a výškově odskákaných
kruhů., do středního končí dojezdem dětský tobogán.
Voda pro koupaliště je temperována přes sluneční kolektory. Ty umožňují
rychlejší náběh koupaliště po chladném období. Pokud vydržíme, bude i voda brzy
teplá.
Sluncem prohřáté dřevěné opalovací plochy kolem bazénů zvou k ulehnutí a
oddání se příjemným paprskům. I teplota vody v bazénech slibně stoupá. Mezi
účastníky zájezdu se rozpoutává hlasitá diskuse : Zůstaneme zde a oddáme se
praktickému vyzkoušení vodních radovánek, nebo se autobusem přesunem do
Unkenu, který měl sloužit jako další náhradní program v případě špatného počasí?

Lenoši by chtěli zůstat, poznáníchtiví jet dále. Vítězí těsně kompromisní návrh :
Odpoledne zůstaneme zde a k večeru se pojedeme podívat na bazén do Unkenu. A tak
se rozvalujeme na sluníčku, sjíždíme korytem tobogánu a noříme se i do proudu
divokého kanálu kombinovaného vzduchovými výrony. Všichni pak spokojeně
nasedají do autobusu a míříme do Unkenu.

Unken je malé městečko asi 60 km severně od místa naší základny. Oproti
navštíveným venkovním koupalištím má nejen venkovní část, ale i vnitřní plavecký
bazén. Všichni zúčastnění provozovatelé našich bazénů návštěvou zde ztrácí
komplexy: bazény i zázemí jsou velmi podobné tomu, co můžeme vidět i u nás na
nezrekonstruovaných areálech. A stejná bolest provozovatele městského plaveckého
zařízení : na rekonstrukci nejsou zatím peníze. Procházíme přes halu krytého bazénu,
ve kterém se kromě dětí cáká i nafukovací "obluda" přikotvená do středu bazénu.
Venku pak klasická šestidráhová pětadvacítka a přímo do ní dojezd otevřeného
tobogánu. Součástí vybavení areálu je i v Rakousku oblíbená a všudypřítomná sauna,
solárium a dva sálky posilovny.
Jako obvykle orientačně několik cen vstupného (bez slevové karty):

Dospělí
Vstupné do vnitřního bazénu :
Vstupné venkovní část :
Vstup do sauny :
Fitnesstudio :

70,48,127,140,-

ATS
ATS
ATS
ATS

děti do 15ti let
30,- ATS
21,- ATS
53,- ATS

Z Unkenu jsme se přesunuli zpět do našeho přechodného domova v penzionu
Praga. Naši hostitelé, manželé Köhlerovi, už pro nás měli připravenu teplou večeři a
při sklence dobrého moku a debatami nad problémy našich bazénářů jsme trávili
velkou část nadešlého večera až do pozdních nočních hodin. Výsledkem večerního
posezení bylo nejen navázání přátelských vztahů s panem Köhlerem, ale poněkud
kyselý pohled jeho manželky druhý den ráno, kdy nás díky indispozice manžela
musela při snídani obsluhovat sama.

Ddokončení viz „Podruhé s APR v‚Rakousích‘“.

