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Vážení členové APR, kolegyně a kolegové,

při první příležitosti v tomto roce a vydání druhého ročníku on-line zpravodaje APR Vám chci

popřát mnoho úspěchů a bezproblémového provozu v letošním roce 2023. Věřím, že

lednové návaly návštěvníků v rámci jejich novoročních předsevzetí Vás opět nabily do

plných pracovních obrátek a byly impulsem pro nové výzvy, projekty a modernizace Vašich

provozů.

Pro tento rok pro Vás samozřejmě opět chystáme dvě velké konference, které se budou

konat ke konci dubna ve Zlíně a na podzim ve Znojmě. Připravili jsme pro Vás témata,

přednášky a zábavné programy, a hlavně se těšíme na opětovné shledání s Vámi všemi.

Zimní sezóna již skončila a teď nás čeká o to radostnější jaro a pomalu se nachystat k

přípravě letních koupališť pro návštěvníky. Snad nám bude počasí přát, aby byla letošní

sezóna s co největší návštěvností na všech provozech v České republice.

U nás v Praze v naší správcovské společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. se chystají

velké změny a již teď se chystáme k převzetí provozu Aquacentra Šutka a v souladu s tím i

správu a provoz Bazénu Hloubětín. Začíná se nám to rozjíždět a budeme mít teď na starosti

tři bazény. Připravujeme rozšíření celé společnosti a do budoucna máme velké plány, a to

postupně převzít všechna sportoviště v majetku hlavního města Prahy. Výzva je to obrovská,

ale nebojíme se toho, jako i Vy čelíte všem různým výzvám.

Asociace pracovníků v regeneraci je zde stále pro Vás a pevně věříme, že nám zachováte

přízeň. Těšíme se na setkání ve Zlíně!

Přeji Vám všem hodně zdraví, energie a zdaru nejen ve Vaší práci

Michal Kindl

člen představenstva APR
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POZVÁNKA NA JARNÍ KONFERENCI

Vážení přátelé, členové APR.

Blíží se duben a s ním i termín pravidelného setkání v rámci konference APR, která se

uskuteční ve dnech 20.-21.4. 2023 ve Zlíně.

Jako hlavní téma jsme na vaši žádost zvolili „Personální zajištění provozu“. Přednášky budou

z více oblastí, které spojuje právě personální problematika. Detaily ještě ladíme, ale velmi brzy

od nás obdržíte přesný harmonogram akce. Prostředí v předhůří Hostýnských a Vizovických

vrchů v Hotelu Lázně Kostelec u Zlína bude jistě pro všechny z nás balzámem na duši i těle.

Během večerního programu si na své přijde každý. Relax v privátní sauně se saunovými

ceremoniály, nebo golfová akademie s osobním trenérem. Zavítá i místní DJ, který připraví

playlist pro všechny generace s největšími hity napříč desetiletími.

Druhý den se přesuneme na prohlídku Lázní Zlín – bazénu z padesátých let, kde proběhla

velmi zdařilá rekonstrukce pod dozorem památkářů. Prohlédneme si i technologii recyklace

prací vody za pomoci ozonu, která byla před několika týdny spuštěna do testovacího provozu.

Před závěrečným obědem pak absolvujeme komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu

včetně návštěvy exkluzivní kanceláře bývalého šéfa obuvnického gigantu.

Těším se na společné setkání

Jiří Novák

předseda představenstva APR
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Do půdy v přírodní lokalitě Vejsplachy se zakously bagry na jaře 2021 a ve Vrchlabí začala

investiční akce, která přinesla na podzim 2022 městu krytý bazén.

V první fázi zvažovalo město postavit venkovní bazén. Jenže slunných dnů je zde velice málo,

tak zvítězil krytý bazén a v dalších letech se počítá s vybudováním wellness centra.

Originální republiková stavba

Aquacentrum je atypickou stavbou zapuštěnou do země (studie zlínského Arch Z ateliéru).

Stavbu provázely komplikace způsobené založením stavby pod úrovní hladiny rybníka. Také se

na ní podepsal covid i problémy s dodávkami některých materiálů a válka na Ukrajině s odlivem

dělníků.
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NOVĚ OTEVŘENÝ KRYTÝ BAZÉN VE VRCHLABÍ

Otevření

Bazén se otevřel 27. 12. 2022. Jiří Dušek, ředitel AC „Budeme otevírat do nejhoršího období

kvůli situaci s energiemi, ale odložení zkušebního ročního provozu by bylo tak komplikované,

že je lepší otevřít i za cenu vyšších nákladů.“

Ceny vstupného

„Nechceme nasadit přemrštěné ceny, ale oproti původnímu předpokladům jsme museli ceny

vstupného navýšit o 10 až 15 %. Roční kapacita má být 100 až 110 tisíc návštěvníků,“ říká J.

Dušek.

Zdroj foto: Filip Šolc
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Na co se můžou návštěvníci těšit

Černě zbarvený tobogán dlouhý 59,6 metru obepíná budovu aquacentra. Vedle tobogánu si

užijí návštěvníci vířivky, parní kabinu, cvičný bazén, desetimetrovou skluzavku, dvě menší

dětské skluzavky s podobou slona, dětský bazén, brouzdaliště, rekreační bazén s prohřívanými

lavicemi a v něm další atrakce - divokou řeku a spacebowl. Venku se tyčí vyhlídková věž, ze

které je krásný pohled do krajiny v areálu Vejsplachy.

Samotné vybudování bazénu vyšlo na 196,5 milionu korun bez DPH oproti původně

odhadované částce 188 milionů. Cena se podle vedení radnice zvýšila zhruba o 8,5 milionu

korun kvůli růstu cen stavebních materiálů.

Město výstavbu bazénu financovalo z vlastních zdrojů, radnici se nepodařilo získat dotaci od

Národní sportovní agentury.

NOVĚ OTEVŘENÝ KRYTÝ BAZÉN VE VRCHLABÍ

Provoz AC

„První doba byla nesmírně hektická, což asi kolegům nemusím popisovat. Veškerá povolení

jsme získali teprve pár dní před zahájením. Doslova v běhu jsme se učili ovládat budovu,

jednat se zákazníky, především problém s ukázněností, ladili jsme ceníky…. Rozbíhá se výuka

plavání, každý den sleduji nadšence ranních kondičních plavců a samozřejmě naše „komerční

návštěvníky“, vše s respektem, jak se plní parkoviště.

Stále dostávám podněty ke zlepšení AC.

Přijďte si zaplavat a podívat se do našeho nového plaveckého stánku, kolegy rád provedu“,

zve Jiří Dušek, ředitel AC a Markéta Pavlíčková APR

www.aquacentrum-vrchlabi.cz
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Ve Znojmě již finišuje dostavba úplně nového osmidráhového plaveckého bazénu s wellness

provozem. Náš dlouholetý člen SNM Znojmo pozval prostřednictvím Jany Rejzkové zástupce

APR ke konzultaci nad možnými změnami finalizace stavby, k vyladění detailů provozu,

zhodnocení zajištění bezpečnosti návštěvníků a k diskusi nad připomínkami a nápady.

Společně jsme pečlivě prošli celý rozsáhlý provoz a zvážili možnosti případných úprav a změn.

Ve Znojmě vznikne po dlouhé době krásné plavecké sportoviště a všichni návštěvníci se mají

na co těšit.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ ZNOJMO

Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA

člen představenstva APR
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CHEMSTR – ŠAFAŘÍK s.r.o.

Výstavba a opravy podlah plaveckých areálů a aquacenter

Základní informace:
Povrchy v plaveckých halách mají mnoho specifických aspektů, se kterými je potřebné pro 
bezchybnou realizaci počítat:

• Odolnost proti chlóru
• Protiskluzný efekt mokrého povrchu na bosou nohu / měkkou obuv
• Snadnou čistitelnost
• Hezký design
• Příjemný došlap

Všechny tyto aspekty jsme vyhodnotili a vytvořili vlastní odolný systém, který perfektně splňuje 
veškeré požadavky.

Náš systém je vhodný na:
• Povrchy v přímém okolí bazénu
• Schody toboganových věží
• Povrchy relaxačních zón
• Wellness
• Sauny 
• Šatny
• Chlorovny a technická zázemí
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POZVÁNKA NA SAUNAFEST 2023

Dovoluji si Vás pozvat na 11. ročník SaunaFestu, mezinárodního festivalu

zážitkového saunování. Představujeme to nejlepší ze saunového divadla a

saunových rituálů v největším saunovém centru u nás, v Aquapalace Praha.

Letos přijedou na SaunaFest hosté ze 14 zemí světa. Delegace japonských

saunových mistrů otevře slavnostně novou Zenovou saunu. Nebude chybět mistr

metličkových procedur ze Švýcarska, reprezentující PIRTS SPIRIT - tradiční

severské procedury, které mají kořeny v Lotyšsku. V indiánském stanu se

setkáte se šamankou, uvidíte vystoupení freestyle s dokonalými ručníkovými

technikami. Soutěžit bude na 40 saunových mistrů z celé ČR a předvedou nové

příběhy saunového divadla. Doprovodný program nabídne i oblíbené procedury v

saunovém stanu. Čtyřdenní akce proběhne od 23. do 26.3.20223 a láká

milovníky zážitkového a netradičního saunování. Již tradičně záštitu akci

poskytuje APR.

Pavel Hofrichter

zakladatel a předseda České asociace saunérů

Informace na  www.SaunaFest.cz

http://www.saunafest.cz/
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