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Vážení bazénáři, členové APR,

jsem velice potěšen, že právě nyní sedíte u našeho nového čísla on-line zpravodaje APR a

zároveň posledního v tomto nelehkém roce 2022.

Štědrý den již klepe na dveře a nás čeká ještě spousta úsilí na našich provozech,

abychom dokončili některé práce či uzávěrky a nabídli klientům ty nejlepší služby, které

umíme a můžeme dát. Současná turbulentní doba neustále překvapuje a bystří, ať chceme

nebo ne, naši informovanost, pracovitost, empatičnost a do jisté míry i naše jasnovidectví.

Jasnovidectví jsem uvedl záměrně, neboť můžeme v současné chvíli s jistotou říci, jak bude

vypadat náš provoz za rok? Jestli budou náklady na energie, materiál, mzdy či jakou novou

strategii zvolí náš zřizovatel/majitel? Bohužel nelze.

Každý člověk, který mezi nás bazénáře zavítá, ihned pochopí, že je právě mezi těmi

lidmi, kteří se snad již narodili s troškou chlóru v srdci, neboť si nemůže nevšimnout s jakým

zaujetím a erudicí mezi sebou komunikujeme a tlačíme tu těžkou káru dál, abychom si mohli

říci jednou za čas, že návštěvníci dostali to nejlepší, za co zaplatili, a jsou šťastní. Ve skrytu

duše navíc doufáme, že budeme trošku chváleni a pozitivně hodnoceni. Naše řemeslo není

pro každého, není pro toho, který by snad chtěl za sebou každý den zavřít dveře a vypnout

telefon. Povaha a osobnost bazénářů je jiná, ale shoduje se se všemi kolegyněmi či kolegy

napříč celou republikou, které jsem měl čest poznat. A to svou dobrosrdečností a

entuziasmem. Nechtěl bych ve svém úvodním sloupku bezostyšně chválit a vyzdvihovat, ale

jednou za dlouhý čas si to každý z nás zaslouží.

V roce 2023 nás čeká spousta zkoušek a výzev, které budou náročné a možná i

trochu bolet. Budeme se stále více setkávat s alternativními zdroji energií (fotovoltaiky,

tepelná čerpadla aj.), úspornějšími technologiemi úprav bazénových vod, novými

směrnicemi/nařízeními nad kterými budeme kroutit hlavou a říkat si, jestli čteme a chápeme

správně, ale vždy víme, že do toho dáme maximum a náš štít se značkou Cl poneseme hrdě

dál.

Do toho přeji, za sebe a celé představenstvo APR ČR, mnoho energie a zdaru, krásné

prožití vánočních svátků a zasloužený odpočinek.

Ing. Karel Dvořák

člen představenstva APR
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PODZIMNÍ KONFERENCE APR ČR

Ve dnech 10.-11. listopadu 2022 proběhla plánovaná podzimní konference na téma

Energetické a provozní úspory. Z počtu účastníků bylo zřejmé, že toto téma je palčivé.

Debatovali jsme o Novele zákona o podporovaných zdrojích energie, o LNG jako budoucnosti

energetiky, bavili jsme se o montáži a instalaci (ukázky nádrží), zásobování v ČR. Od LNG

jsme se přesunuli k vzduchotechnice a klimatizačním jednotkám, k fotovoltaice. Dále jsme si

prošli vyhlášky, nařízení vlády, přílohy, včetně požadavků na výslednou teplotu kulového

teploměru u různých typů pobytových místností a hygienických požadavků na bazény pro

kojence a batolata, pak plynule navázala přednáška na recyklaci bazénové vody. Porovnávali

jsme náklady na energie u vybraných provozů členů APR, přičemž předmětem porovnání byly

náklady na elektřinu, vytápění, vodu, návštěvnost a ceník vstupného. Nechyběla panelová

diskuze.

Večerní program byl tentokrát nejen o privátním wellness s ceremoniálem, ale do ranních

hodin jsme ve družstvech soutěžili v zábavném filmovém kvízu a karaoke. Ukázala se velká

soutěživost a smysl pro humor našich členů😊
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Pro úplnost jednotlivá témata přednášek a kontakty:

Novela Zákona o podporovaných zdrojích energie – Ing. M. Sitta, Energetický regulační úřad,

Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce, odbor POZE, oddělení OZE,

www.eru.cz

Řešení energetiky provozu na bázi LNG - Ing. V. Jung, ALATYR-GROUP LTD,

www.alatyr-energo.com

http://www.eru.cz/
http://www.alatyr-energo.com/


PODZIMNÍ KONFERENCE APR ČR
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Systém větrání bazénů, VZT.. jak ušetřit- Ing. T. Vacek, C.I.C. Jan Hřebec, www.cic.cz

Změny v legislativě vzhledem k energetické krizi „úsporná opatření 2022“ – Ing. M. Brychta,

ředitel odboru hygieny obecné a komunální, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina,

www.khsjih.cz

Recyklace pracích a odpadních vod – M. Zvěřina, Rewat Energy, www.rewat.cz

Porovnání energií vybraných provozů – Ing. A. Egerová, představenstvo APR, www.aprcz.cz

Fotovoltaika v praxi – Mgr. L. Veverka, Columbus Energy, www.columbusenergy.cz

Panelová diskuze – Energetické úspory v provozech

Druhý den jsme si prošli celý areál SC Řepy včetně zázemí, program byl nabitý, ale

vysvětlujte bazénářům ve strojovně, že spěcháme. Celá akce byla ukončena duchovně, a to

prohlídkou Kláštera benediktinek na Bílé Hoře.

Další konference proběhne příští rok v dubnu, po hlavním městě bude na řadě Morava.

Těšíme se na Vás!

Markéta Pavlíčková

sekretariát APR

http://www.cic.cz/
http://www.khsjih.cz/
http://www.rewat.cz/
http://www.aprcz.cz/
http://www.columbusenergy.cz/
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V průběhu měsíců září a října oslovila Asociace pracovníků v regeneraci vybrané členy, aby

nám poskytli informace o zvýšení provozních nákladů na energie, vývoji návštěvnosti areálů a

údaje o změnách ceníku služeb. Údaje nám poskytli provozovatelé plaveckých areálů ve

Volarech, Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Litvínově a na Slavii v Praze. Srovnávali jsme období

od ledna do září roku 2019 a roku 2022. Rok 2019 jsme zvolili záměrně, jelikož ještě nebyl

ovlivněn covidovými omezeními.

Oslovení provozovatelé poskytli údaje o nákladech na vytápění, elektřinu i vodné, a ve všech

těchto položkách došlo k významnému navýšení nákladů. Náklady na vytápění provozovatelům

ve srovnání s rokem 2019 vzrostly o více než 20 % a náklady na vodné vzrostly o 12 %.

K nejvýraznějším rozdílům, dle očekávání, došlo v nákladech na elektřinu. Zde se naplno

projevil prudký nárůst cen u těch provozovatelů, kterým skončila fixace ceny. Jednalo se i o

navýšení o 130 %. Naopak provozovatele s fixovanou cenou významný nárůst čeká

v nadcházejícím období, a to i přes zastropování cen elektřiny.

Současná situace a možná i dopady covidových omezení z předcházejících dvou let, se

podepsaly na návštěvnosti areálů. Provozovatelé zaznamenali průměrně o 11 % nižší

návštěvnost než v roce 2019. V diskuzi na konferenci jsme se však shodli, že zájem o školní

výuku, výuku plavání dětí a zájem ze strany sportovních oddílů jsou stejné, avšak

v návštěvnosti ze strany veřejnosti došlo k poklesu. Někteří provozovatelé zaznamenali výrazný

propad návštěvnosti až v září letošního roku. Do té doby se jejich návštěvnost pohybovala na

obvyklé výši.

Na situaci provozovatelé v průběhu roku reagovali navýšením vstupného, a to průměrně o 18

%. Je však jasné, že zvýšené tržby nárůst nákladů nepokryjí, a tudíž se provozovatelé

soustředí na hledání provozních úspor.

V podzimních měsících jsme mezi členy APR uspořádali anketu, jejímž cílem bylo zjistit, jakým

způsobem budou provozovatelé reagovat na současný vývoj cen energií. Je nutné podotknout,

že provoz veřejných plaveckých areálů do značné míry závisí na finančním příspěvku měst a

obcí, a tudíž jsou i provozovatelé, kteří čekají na pokyny samospráv a s tím související úpravu

ceníku služeb, omezení provozní doby a podobně..

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE VYBRANÝCH PROVOZŮ



Celá prezentace z konference ve Sportovním centru Řepy je k dispozici v členské sekci webu

APR.

Ing. Anna Egerová

Asociace pracovníků v regeneraci, z.s.
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POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE VYBRANÝCH PROVOZŮ



Str.6

REKONSTRUKCE PARNÍ KABINY V AQUAPARKU LAGUNA TŘEBÍČ

Ke konci října se po rekonstrukci otevřela parní kabina v aquaparku Laguna. Kompletní 

rekonstrukce trvala necelé dva měsíce, s rozpočtem 2,3 mil. Kč ji realizovala firma Caretta Spa 

ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Rekonstrukce už byla opravdu potřeba. Parní kabiny mají v průměru životnost deset až 

dvanáct let, ta na Laguně sloužila celých šestnáct let.

Starou technologii nahradila technologie moderní a úspornější od firmy HygroMatik z řady Flex

Line. Přibyly tři nové oplachovací sprchy, nové poličky a háčky na odkládání věcí a také nové 

osvětlení v podobě hvězdného nebe. To je řešeno speciálními úspornými LED svítidly. A co jistě 

potěší uživatele, je navýšení kapacity zhruba o čtvrtinu. Nově se do parní kabiny vejde 

minimálně šestnáct lidí. Novinkou je i vícestupňové uspořádání, přibyly totiž dvě teplotní úrovně 

sezení. Ovládání sprchy je řešeno speciálním dotykovým panelem Caretta „anti vandal“. Parní 

kabina je u velkého bazénu v ceně zóny plavání. 

Jiří Novák, ředitel

Aquapark Laguna
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NAROZENINY AQUACENTRA ŠUTKA!

Dne 13. prosince 2022 uplynulo deset let, co se „otevřely brány“ Aquacentra Šutka. Tj. 

plaveckého areálu, jehož výstavba reálně začala již v roce 1987, v roce 1993 došlo k jejímu 

zastavení, aby pak byla v roce 2010 opět obnovena. 

Během deseti let jsme zažili mnohé, ale to během provozu „našich“ plaveckých areálů všichni 

z nás.

A co jsme pro naše návštěvníky v rámci oslav přichystali? Bylo to poměrně skromné. V sobotu 

17. 12. proběhla zábavná akce pro děti se soutěžemi na suchu a ve vodě, kdy zároveň měly 

děti po celý den vstup za 1 Kč. V rámci oslav byla 8. 12. také vyhlášena soutěž o VIP 

permanentky, tj. neomezený vstup do plaveckého areálu. Bylo zveřejněno pět otázek týkajících 

se provozu Aquacentra Šutka, jako např. „Jaký je celkový objem vody v m3 v bazénech 

Aquacentra Šutka?“ či „Jaká bude celková návštěvnost Aquacentra Šutka od jeho otevření 13. 

12. 2012 do 12. 12. 2022 včetně?“ Co otázka, to jeden VIP čip. 

Nyní se zrovna nacházíme ve stavu vyhodnocování. Výhercem se stane soutěžící, který napsal 

na „šutkovský“ e-mail správnou odpověď. Při shodě ten, který odpověděl dříve.

Věříme, že vítězové ocení i jako příjemný vánoční dárek. Ostatní návštěvníci dostanou 

zanedlouho dárek v rámci Týdne sportu zdarma, kdy dne 26. 12. bude Aquacentrum Šutka

k dispozici každému zdarma na 1 hod 45 min.

Jan Mareš

správce bazénů

.
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