PODRUHÉ S APR V „RAKOUSÍCH“ III.
V předchozích číslech časopisu jsme Vás provedli prvními dny putování
Asociace pracovníků v regeneraci po rakouských aquaparcích v červnu letošního
roku. Představili jsme provozovaná koupaliště v Brucku,, Saalfeldenu a Leogangu i
areály celoročně provozované v Kaprunu a Unkenu. Dnešní reportáž seznamuje se
závěrečným dnem.
Čtvrtek, 24.června 1999 ranní hodiny, penzion Praga. Při snídani nás obsluhuje
sama majitelka, paní Kőhlerová. Balíme věci, nastupujeme do autobusu a míříme k
hranici se SRN. Naším cílem je
městečko Gstadt a. Ch. ležící již
na německé straně u jezera Chiem.
Zde na nás čeká rozestavěný areál s
krytými
i
otevřeným
bazénem,
prováděný nerezovou konstrukcí
bazénů.

Zajímavé a netradiční je řešení celé stavební
konstrukce
s odlehčenou
střechou
s dřevěným
nosným systémem kotveným do sloupů uvnitř objektu.
Obvodové stěny jsou celoprosklené. Bazénová hala
tak působí velmi vzdušně, provoz však bude dosti
nákladný – dá se předpokládat vysoké náklady na
topení v zimním obdoví a na větrání v létě. Vzhledem k
tomu, že se jedná zatím o stavbu, jsou zde vidět
baz
ény
v
různých stádií rozestavěnosti, se
všemi
detaily
a
tajnostmi
konstrukce, které brzy zakryje plášť
bazénu. To je tedy něco pro nás
projektanty. Prohlížíme a fotíme
každičký detail. Určitě bychom zde
vydrželi i déle, kdyby se ostatní již
nezačali "courat“ zpět k autobusu. I
my koukáme na hodinky, jak čas
neúprosně
ubíhá
a
také
nastupujeme
do
autobusu,
abychom mohli pokračovat v další
cestě. Před odjezdem se ještě loučíme s naším průvodcem z firmy Berndorf, Ing.
Petrem, a vyrážíme k poslednímu plánovanému cíly naší zahraniční exkurze,
termálním lázním Johannesbad v německém městečku Bad Fűssing.

Johannesbad tvoří veliký
Lázně
lázeňský a ubytovací komplex se soustavou
venkovních I vnitřních bazénů o ploše vodní
hladiny cca 3000 m2 nejen pro lázeňské hosty, ale
I pro zájemce o rekreační koupání. O velké plavání
zde ale nejde. Areál sice má plavecký 25ti m bazén
s teplotou 27 °C, většina bazénů v areálu je však
s teplotami nad 30 °C, některé I nad 35 °C,
rozmanitě tvarovaných. Lázně využívají k provozu
termální vodu z vlastních vrtů, ta však má teplotu
jen mírně nad 30 °C, proto ji pro provoz bazénů
dotemperují až do 37 °C. Bazény jsou doplněny
podvodními a perličkovými masážemi, jeden
z vnitřních bazénů má stroj na výrobu „mořských
vln“.

V lázních se poskytují lázeňské
služby všeho druhu, většina je jich však
vázána na vodoléčbu. Do prostoru
masážních van jsme pouze nakoukli –
vybavením se výrazně nelišily od toho,
co známe jako standard z našich
zařízení. S potěšením se tu setkáváme s dvěma dívkami z Čech, které sem přijeli
pracovat jako rehabilitační sestřičky „na zkušenou“.

V areálu se nachází I další
provozy, které by určitě vzbudily
náš odborný zájem. Podle
prospektů
se
zde
nachází
rozsáhlý provoz saunový a parní,
je možné absolvovat různé druhy
masáží či elektroléčbu. Náš
průvodce však je neúprosný.
Areálem nás provází téměř
v běhu, venkovní část areálu
vidíme pouze z terasy a z vnitřku
vidíme bazénový provoz a
strojovnu úpravy vody. Než se
vzpamatujeme, vyvede nás do
vstupní haly plné stánků s drobnými „cetkami“, sportovním vybavením a pochutinami
sice lákavými, ale za dosti značné ceny.
Vracíme se do autobusu, kde má pro nás řidič občerstvení sice skromnější, ale
pivo i káva je za české koruny. Nasedáme a vracíme se plni dojmů zpět domů.

Co říci závěrem? Během tří dnů jsme navštívili 5 areálů v provozu, z toho ve
dvou jsme se mohli vykoupat, vyřádit na vodních atrakcích, či se prohřát v sauně nebo
v páře. Viděli jsme rozestavěnou stavbu. Poznali jsme, že naši jižní sousedé mají
stejné problémy jako musíme řešit v našich zařízeních, že se s používanou technologií
již směle můžeme rovnat. Každý z účastníků zájezdu si mohl odnést řadu nových
poznatků pro svou práci. A pro ty co se nemohli zúčastnit? Můžete jet s námi příště !
Již nyní chystá Asociace pracovníků v regeneraci zájezd pro rok 2000 –
pravděpodobně na září. Sledujte bedlivě stránky časopisu!

