Na skok v ELLmau a Mayrhoffenu
aneb
druhý den putování zájezdu Asociace pracovníků v regeneraci po
rakouských bazénech
Sportovně rekreační areál KaiserBad v Ellmau je postaven až na úplné
periférii města. Protože jsme k němu dorazili v poměrně brzkých dopoledních
hodinách, nebyli uvnitř žádní návštěvníci. Ani my jsme neměli v plánu se zde smočit
vzhledem k dalšímu nabitému programu, takže jsme se jen věnovali usilovnému
"šmejdění" po všech prostorách areálu.
Celý areál má část vnitřní celoročně využívanou a sezónní část venkovní, která
byla při naší návštěvě již mimo provoz. Budova působí zvenčí mohutným dojmem díky
kryté tenisové hale, která zabírá celé jedno křídlo objektu. Areál má velmi rozlehlou
venkovní část tvořenou bazény v nerezovém provedení doplněnými vodními
atrakcemi, vodními tobogány a skluzavkami, travnatou plochou pro slunění,
zpevněnými plochami z barvené betonové dlažby a částí pro děti. Celkové ladění i
kombinace nerezových bazénů s betonovou dlažbou doplněnou o volně sypaný
přírodní kámen a travnaté plochy bylo provedeno natolik citlivě, že bazény nepůsobily
ani tak moc studeným dojmem. Velmi zajímavé bylo i řešení dětské části, kterou
tvořila soustava nerezových dětských bazénků v různých výškových úrovních s
klouzačkami z jednoho do druhého jako zmenšená kopie bazénů pro velké - i s malým
"divokým kanálem" a miniaturním tobogánem a dětské dobrodružné hřiště. Zde řada
prolézaček, houpaček, suché skluzavky a nezbytné pískoviště. To ale, co jsem
oceňoval jako dobrý nápad, bylo zastínění části dětského hřiště plachtami před
přímým svitem slunce, aby se děti při hře nespálily.
Úpravna bazénové vody je rozdělená pro část venkovní a vnitřní, technologie je
od rakouské firmy BWT . Pro venkovní část jsou na temperaci bazénové vody osazeny
solární články, které pokrývají celou jižní část střechy tenisové haly. Stejně jako v
našich podmínkách slouží k úspoře provozních nákladů na temperaci vody, ale nikdy
tu nepočítají s návratností vložené investice do tohoto systému. K temperaci bazénové
vody i vnitřní části areálu jsou využívána tepelná čerpadla odebírající teplo z veškeré
odpadní vody z bazénu a ze sprch, přesto množství tepla nestačí a voda je dohřívána
klasicky z kotelny.
Vnitřní návštěvní část areálu je tvořena čtyřmi na sebe propojenými částmi :
vstupní - obsahující vstupní halu s prodejem sportovních doplňků, šatny a očistné
sprchy, dále pak již zmiňovanou tenisovou halu, do které je ze vstupních prostor přes
skleněnou stěnu dobře vidět, část bazénovou a část saunovou a parní provedenou v
orientálním stylu. Při vstupu jsme byly všichni opatřeni igelitovými návleky, které jsou
mnohem praktičtější než u nás běžně na bazénech používané gumové boty.
Šatny byly opět společné pro muže i ženy, doplněné o převlékací kabiny.
Protože jsme neměli v úmyslu se zde koupat, tak jsme tudy jen proběhli do části
saunového a parního provozu. U vstupu nás upoutal návod na použití zařízení v
kresleném provedení, které je určitě lepší než jen psaný text. Vstupní hala slouží
současně i jako ochlazovna a odpočívárna - je dispozičně rozdělena různými
architektonickými prvky, aby přestože se jedná o jednu velkou místnost, byly
jednotlivé části od sebe odděleny. Velký zájem vzbudila sprchová stěna na fotobuňku
a mnozí z nás pokoušeli osud, jestli včas proběhnou, aby zůstali suší.
Podél stěn bazénové haly jsou umístěny lehátka pro odpočinek koupajících.
Všechny prostory areálu jsou vkusně doplněny živou i umělou zelení, která oživuje
dané prostory.

Prostory jednotlivých parních kabin byly
vystrojeny v orientálním stylu od řešení vstupu
do kabin až po vnitřní uspořádání. Sedátka,
podlaha i stěny byly provedeny v keramice.
Keramická byla i sedátka a lůžka v odpočívárně.
Poměrně velká byla potní místnost suché sauny
s topidlem ve tvaru kachlových kamen známých
u nás ze starých selských stavení.

Bezprostředně na prostory páry a sauny navazovaly kabiny solárií - použití
solária však bylo za příplatek : každých 7 min = 35 ATS.
Bazénová hala byla z jižní
části prosklená - tvořená řadou
dvoukřídlých dveří, aby bylo možné
v letní sezóně prostor otevřít na
venkovní terasu s výhledem do
venkovní části areálu. Prostorově
se hala skládá ze tří částí středová,
největší
je
tvořena
nerezovým "velkým" bazénem ve
tvaru mnohostěnu a do něj
vsazeného nerezového whirlpoolu s
horní přelivovou hranou vyvýšenou
cca 50 cm nad hladinu velkého
bazénu.

Druhou část haly tvoří soustava dvou dětských bazénků výškově odskočených
s přelivem z vyššího do nižšího. Třetí část tvoří výklenek s lehátkami pro odpočinek
návštěvníků. Výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi jsou řešeny schody, jejichž
stupně jsou pro bezpečnost zvýrazněny řadami drobných světel. Kabina plavčíka je
dominantně umístěna zvýšeně uprostřed haly, aby měl přehled o dění ve všech
částech haly. Sem je přenesen i velín se signalizací chodu všech technologických
zařízení v areálu. Zvláštností v hale byla specielní vyhřívaná keramická stěna se
sedátky. Z velkého bazénu do venkovní části areálu se návštěvníci bez nutnosti vylézt
z vody dostanou proplavovacím kanálem.
Jak hluboko sáhnete při návštěvě ? Cena vstupného je opět rozdílná v létě a
v zimě. V průměru ale zaplatíte za bazény 50 schillingů, za sauny a páru 150 schillingů,
pinknutí tenisu 170 schilinků a za squash 60 ATS, ale za 25 minut.

ERLEBNISBAD MAYRHOFEN
Sportovně rekreační areál v
Mayrhofenu je na rozdíl od Ellmau
umístěn přímo ve středu města.
Nedaleko bazénu je nástupní stanice
přibližovací lanovky na systém
lyžařských sjezdovek. Mayrhofen je
rájem pro sjezdové lyžaře a bazénový
areál tomu též odpovídá. Jsou zde na
jedné straně vodní radovánky pro
odpočinek a regeneraci sil po
dovádění na sněhu, na druhé straně
jsou zde atrakce pro opravdové
divochy.

Velký
bazén
ve
tvaru
měňavky je proveden v keramice, v
jedné části s proudící vodou a
zálivem do "zimní zahrady", odkud
je pěkný pohled na vrcholy Alp.
K příjemnému posezení zve
bublající kruhový whirlpool, kam se
pohodlně vejde 8 lidí. K odpočinku
zvou i lehátka umístěná na ochozu
podél bazénu. Koho přepadne hlad
nebo žízeň, může vystoupat na
galerii do mokrého bufetu a zde se
občerstvit. My se však těšili na divoké
jízdy. Vnitřní tobogán v délce více jak
100 metrů a průměrným převýšením
přes 10 % je pouštěn každou celou
hodinu na dobu 20 minut. Koryto
tobogánu se vine v zatáčkách vnitřkem
objektu,
projíždíte
díky
dvěma
zrychlovacím dílům závratnou rychlostí
řadou zatáček, chvíli ve tmě, chvíli na
světle, až vás dole zastaví koncový kus.

Na velký odpočinek není čas. Deset minut po vypnutí tobogánu, každou
poloviční hodinu, se na dvacet minut pouští "crazy river" a opět se řítíme, nyní
širokým korytem na nafukovacích kolech. Havárií je mnoho, ale pády do vody nejsou
nijak hrozné. Dole se rychle oklepat, popadnout svojí pneumatiku a hurá opět nahoru.
Provoz tobogánu i crazy riveru je neustále sledován v obtížných úsecích
průmyslovou kamerou vyvedenou k nástupnímu dílu. Zde je vždy obsluha, která
osobně řídí celý provoz, aby nedocházelo k hromadným srážkám a zranění
návštěvníků. Je jasné, že je tímto provoz obou atrakcí poměrně finančně náročný.
Omláceni z divokých jízd rádi využíváme příležitosti vklouznout do saunového
provozu. Ten je za příplatek, vstup přes turniket. Opět procházíme a prakticky
zkoušíme všechny nabízené druhy saunových kabin. Jako všude je i zde provoz
společný - pro muže i ženy, saunových kabin je více a jsou menší (tak pro 6 - 8 osob),
takže si společnost můžete vybrat.
Návrat do penzionu Praga, našeho dočasného domova v Rakousku, je až v
pozdních večerních hodinách. V příjemném prostředí hotelové restaurace usedáme k
chutné večeři při níž počítáme šrámy utržené na atrakcích v Mayrhofenu. Většina
odpadá unavená do postelí a jen ti nejotrlejší využívají příležitosti, aby si u skleničky
vína nebo půllitru piva sdělili své dojmy či si předali zkušenosti s řešením problémů,
které všechny bazénáře trápí.

Pokračování příště: Termální lázně v Geinbergu
Chcete vidět videosnímek z popisovaného zájezdu po rakouských bazénech ?
Spolu s ukázkou předvádění aquadromu na konferenci APR v Blansku na podzim
1997, mořského vlnobití WOW a ostatních vodních atrakcí na konferenci v Liberci v
květnu 1998 bude promítán na chystané akci APR 26. - 28. dubna 1999 v Českých
Budějovicích. Propozice akce včetně přihlášky jsou vloženy do tohoto čísla časopisu,
nebo si je můžete vyžádat v sídle asociace na tel 02* 27 98 27.

Máte chuť zažít a vyzkoušet něco podobného, jako účastníci zájezdu po
rakouských bazénech na podzim minulého roku ? Pojeďte s námi příště !
Asociace pracovníků v regeneraci připravuje zahraniční zájezd po rakouských
aquaparcích v týdnu 21. - 26. června 1999. Zájezd je otevřen pro všechny
zájemce, přednost a slevu budou mít jako vždy členové APR.

