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Zápisník
V Sasku vždy
najdu volné
lehátko

LIBERECKÝ KRAJ, SASKO Na němec-
kých koupalištích v pohraničí je sko-
ro na každém kroku slyšet čeština.
Lidé, kteří bydlí na severu Čech blíz-
ko hranice, totiž dávají stále častěji
přednost koupání a rekreaci u sas-
kých sousedů, a to i přesto, že mají
koupaliště v místě bydliště.

Lepší služby, čistota a přitom
srovnatelné nebo jen o málo vyšší
ceny – to jsou pro řadu z nich hlav-
ní důvody, proč za
koupáním míří do
Německa. „Raději
sedneme do auta a je-
deme o pár kilomet-
rů dál, do Horských
lázní v Jonsdorfu,
což je skvělé koupališ-
tě s neuvěřitelně čis-
tou vodou, bazénem pro děti, sklu-
zavkou, basketbalovým a teniso-
vým hřištěm,“ říká František Dra-
hokoupil z Prahy, který má chatu u
Petrovic v Lužických horách. Na
saské koupaliště jezdí deset let.
Třeba i proto, že je voda v bazénu
částečně vyhřívaná solárním systé-
mem.

Němečtí provozovatelé si zájem
svých sousedů pochvalují. Někde
už Češi tvoří i třetinu návštěvníků.
Platí přitom, že do Německa jezdí
spíše lidé z menších pohraničních
obcí, kde nejsou moderní koupališ-

tě. „Čeština u nás zní stále častěji a
teď o prázdninách je to patrné ještě
víc. Myslím, že hlavním lákadlem
je bazén s umělými vlnami, který v
okolí nikdo nemá,“ říká šéf Monte
Mare v Neustadtu Frank Bergmann,
kterého překvapilo, kolik jsou Češi
ochotni v centru utratit. „Rozhod-
ně nijak nešetří, jsou velkorysí a
chtějí si to tu užít. Hodně přitom
utrácí i v restauraci,“ dodává Berg-

mann.
„Máme s Čechy ty nej-

lepší zkušenosti. Nejen-
že se chovají slušně, ale
nijak na sobě nešetří.
Nejsou to paštikáři, jak
se říká,“ potvrzuje i Joa-
chim Hanish, plavčík z
Horských lázní. Oblíbe-

né je mezi Čechy i koupání v Olber-
sdorfu, vzdáleném deset kilomet-
rů od Varnsdorfu. „Pro děti je tam
ráj a pro nás také. Nemusíme se o
ně tolik starat, máme tam pocit
bezpečí,“ vysvětluje Jiří Šulc z
Hrádku nad Nisou, proč se raději
jezdí rekreovat do Německa. A kdo
se raději koupe v jezeře, může na-
vštívit populární Olbersdorfer See,
kde se navíc neplatí vstupné.

Důvodem, proč jezdí tolik Če-
chů do Německa, jsou i srovnatel-
né ceny za koupání. Za lístek na
česká koupaliště se sice platí

méně, na rozdíl od německých
akvaparků nemáte vždy všechny
atrakce v ceně. V Klášterci třeba

čtyřčlenná rodina dá za vstup jen
dvě stovky, ale zvlášť musí napří-
klad zaplatit za jednu jízdu toboga-
nem a vířivku pět korun. Stejné je
to třeba i na ústeckém koupališti
Brná, kde vás svezení toboganem
vyjde na osm korun. Při celoden-
ním pobytu s více dětmi se tak ce-
nové rozdíly začnou velmi rychle
stírat.

Severočeská koupaliště ve vět-
ších městech si nicméně na nedo-
statečné tržby také nestěžují, hlav-
ně díky extrémně teplému červen-
ci. „Do 22. července to byla sezona
snů, pak se počasí přece jen poka-
zilo. Ale do té doby jsme za necelý
měsíc měli přes 23 tisíc návštěvní-
ků,“ pochvaluje si Pavel Čermák,
vedoucí Aquaparku v Klášterci
nad Ohří, který letos funguje už čtr-
náctým rokem.

Koupaliště v Děčíně je také vy-
hledávaným cílem, mimo jiné pro-
to, že tu mají stejný režim jako v
Německu: rodina se dvěma dětmi
do 15 let tu dá o víkendu za vstup
580 korun a za atrakce už platit ne-
musí. V ceně jsou všechny tři tobo-
gany, divoká řeka i masážní trysky.

Lákadla přibývají i u nás
Stejně to funguje také na mostec-
kém Aquadromu, který navíc láká
na výhodné letní vstupné. Zatím-

co mimo sezonu se platí za půlden-
ní pobyt v kryté hale s atrakcemi
200 korun, teď lze za 170 korun kro-
mě zastřešeného areálu volně vyu-
žívat i venkovní bazény. Na zálohu
za čipové hodinky, které se dají po-
užít i jako „peněženka“, si připrav-
te tři stovky. „Všechny atrakce kro-
mě sauny jsou v ceně,“ říká směno-
vý mistr Pavel Stříška s tím, že po-
kud si chcete zaplavat v klidu,
máte přijít ráno, kdy jsou pro kon-
diční plavce vyhrazené dráhy. V
úterý a ve čtvrtek je kvůli tomu kry-
tý bazén otevřený už od šesti.

„Ranní plavání je výborná věc,
pracuju od osmi, takže si ještě
předtím můžu jít zaplavat,“ chválí
si Tomáš Šmok z Mostu. Na rozdíl
od jiných Severočechů dává před-
nost koupalištím v Česku. „Do ba-
zénu chodím na Aquadrom a za
přírodním koupáním vyrážím na
vodní nádrž Matylda nebo na Ka-
mencové jezero,“ říká student ús-
tecké univerzity.

Kamencové jezero u Chomuto-
va má velkou devizu v adrenalino-
vých sportech, jako je vodní lyžová-
ní, water-bird nebo aquazorbing.
A když není počasí na koupání,
můžete sem vyrazit i za muzikou,
tento pátek třeba na hudební festi-
val Kamenčák.

Martin Chládek

Plavat chodím pravidel-
ně, poslední roky ale
většinou jen do Saska.

Česká koupaliště zaspala
dobu v kvalitě i nabídce atrak-
cí.

Areály u sousedů například
nemají potíže s hygienou, ob-
sluha je příjemná a haly i v
malých městečkách moderní.
Výhodou je, že cesty k nim
jsou dobře značené, na parko-
višti u haly vždy najdu místo,
a i když není zadarmo, větši-
nou za celodenní stání ne-
dám více než 25 korun.

Rodiny s malými dětmi si
užijí v Neustadtu. Oáza ve sty-
lu Karibiku leží jen 16 kilomet-
rů od Lobendavy. Kromě ba-
zénu s umělými vlnami je zde
spousta atrakcí. Nicméně na
saské poměry patří ke slabším
a dražším. Náročnější klienty
uspokojí oblíbené komplexy v
Geyeru či Marienbergu.

Ale k nejhezčím, kde vydr-
žím celý den, patří Bad Schan-
dau nedaleko Děčína. V sau-
novém areálu se mohu opalo-
vat bez plavek, nikdo tu na
mě nekouká divně. Výborné
jsou zdejší turecké i bylinné
lázně.

Příjemně si navíc odpočinu
ve vířivce, z níž mohu proskle-
nou střechou pozorovat mra-
ky. Pak stačí přejít k teplému
bazénu se slanou vodou a
vznášet se na hladině za zvu-
ků relaxační hudby. Protože
dovnitř nepustí více lidí, než
je kapacita, vždy najdu volné
lehátko a od bazénů mohu
sledovat lodě plující po řece
Labi.

Stále víc lidí z pohraničí míří za rekreací na saská koupaliště. Neutratí přitom o moc víc, vstupné je sice vyšší, ale atrakce jsou už v ceně.

Očima čtenáře

Proměna
Soukenného náměstí
MF DNES přináší fotografie čtená-
ře Jaroslava Málka, které publiko-
val ve svém fotoalbu na serveru raj-
ce.idnes.cz. Zachycují proměnu,
kterou v posledních měsících pro-
šlo liberecké Soukenné náměstí,
kde došlo k demolici obchodního
domu Tesco. V současné době na
jeho místě dokončují nový proskle-
ný nákupní palác, který otevře ve
druhé polovině září.

Foto: Jaroslav Málek
http://zirkon.rajce.idnes.cz/

TIPY

Co nabízejí některá
německá koupaliště

Ana Mare, Geyer
celodenní vstup dospělí 12 a děti
10,50 eur, otevřeno pá-so 10–23
hodin, neděle 10–22 hodin, parko-
vání: 1 euro, atrakce: tobogán,
divoká řeka, vlnobití, vodopády,
horký bazének

Monte Mare, Neustadt
celodenní vstup dospělí 17 a děti
15 eur, otevřeno pá-so 10 až 23
hodin, neděle 10–21 hodin,
parkování zdarma, atrakce: umělé
vlny, saunové centrum, venkovní
bazén, skluzavky, dětské centrum,
bazény s vodou až do 35 °C

Toskana Therme, Bad Schandau
celodenní vstup dospělí 20 euro,
děti 10,50 euro, otevřeno pá-so
10–24 hodin, neděle 10–22 hodin,
parkování za 1 euro, atrakce: teplý
slaný bazén s relaxační hudbou,
vířivky, divoká řeka, saunové
centrum

Andrea
Angermannová
redaktorka
MF DNES

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.

I Česká Lípa si zaslouží
lepší vlakové spojení
Z Liberce na Prahu je alespoň
rychlé spojení autobusem (Rychlý
vlak do Prahy? Utopie, MF DNES,
Liberecký kraj, 5. 8. 2010). Takové,
jaké je třeba pro Českou Lípu ne-
realizovatelné nejen z důvodů fi-
nančních, ale také kvůli kompliko-
vaným geografickým poměrům
přinejmenším mezi Dubou a Měl-
níkem. Zato železnice by měla šan-
ci. Ta, která vede z České Lípy na
koridorovou trať do Lovosic (087),
má daleko více možností moder-

nizace včetně narovnání nadby-
tečných oblouků a dalších směro-
vých a případně i výškových
úprav. Je podivné, že k tomu za
více než sto let od její výstavby ješ-
tě nedošlo, když u silnic se tak
děje zcela běžně, dokonce opako-
vaně, a to i u těch, které mají jen
místní význam. V loňském roce na
objednávku ministerstva dopravy
zpracovaná studie modernizace re-
gionálních tratí dokazuje, že by se
tak doba jízdy mezi zmíněnými
městy mohla zkrátit z dnešních
zhruba 80 na 50 až 60 minut. Zvláš-

tě, kdyby se na modernizovanou
trať nasadila silnější vozidla. Z Lo-
vosic rychlíkem až na pražské
Hlavní nádraží to trvá dalších 60
minut. Celková doba jízdy by tak
byla kolem 110 až 120 minut. S po-
stupným zvyšováním cestovní
rychlosti na koridoru ještě méně.
Autobusem je to sice kolem 90 až
100 minut, avšak jen do Holešovic
(v budoucnu pravděpodobně do-
konce jen ke stanici metra na Pro-
seku). Do centra města však dal-
ších 15 až 20 minut městskou do-
pravou. Tím se rozdíly v rychlosti
cestování prakticky stírají. A k ces-
tovnému navíc nutno přičíst ještě
cenu jízdenky za metro či tramvaj.
I ta jednoduchá, nepřestupná je už
dnes za 18 korun. Bohužel, moder-
nizace trati 087 je v nedohlednu,
zvláště při avizovaných škrtech ve
státním rozpočtu. O macešském
vztahu k tomuto ekologicky šetrné-
mu způsobu dopravy svědčí i to, že
(alespoň pokud vím) nezačala do-
sud ani projektová příprava zmiňo-
vané modernizace. Co hůř, provoz
na trati je uměle zdržován předpo-
topními omezeními rychlosti na kří-
žení s pustými, a bůhví, jestli vůbec
ještě užívanými polními cestami,
někde dokonce na 15 kilometrů za
hodinu. Dovolil by si někdo dát trva-
le takové omezení na silnici, třeba
by šlo o tu nejzapadlejší okresku?
Miroslav Hudec, Česká Lípa

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

» Jezdíme do akvaparku
Sice máme vlastní bazén a já
osobně preferuji soukromí, ale
kvůli dceři občas na veřejné
koupaliště musím. Zdejší
koupaliště nemáme moc rádi,
jezdíme proto spíš do
akvaparku. Je výborně
přizpůsobený dětem.
Martina Ropová

» Jezdím do zahraničí
Využívám koupaliště v zahraničí,
služby jsou tam na lepší úrovni.
Tady v Čechách navštěvuji jen
akvapark v Čestlicích. Jinak se to
s českými nedá vůbec srovnávat,
je to nebe a dudy. Chystám se do
německého Tropical Islands a
moc se těším.
Petr Nguyen

» Volím podle počtu lidí
Dávám přednost termálním
koupalištím. Samozřejmě volím
podle návštěvnosti a taková
místa, kam chodí moji přátelé.
Měla jsem možnost vyzkoušet
koupaliště na Slovensku. Nabízí
lepší služby a není tam „hlava na
hlavě“.
Kateřina Valinská

» Koupaliště nevyužívám
Koupaliště vlastně vůbec
nevyužívám. Mám totiž zahradu
i s bazénem, tak proč bych měla
chodit někam, kde jsou neustále
masy lidí. Soukromí na zahradě
mi plně vyhovuje. Zkušenosti
s koupáním v zahraničí zatím
nemám.
Světlana Valnohová

» Není nad přírodní rybník
Na koupaliště vůbec nechodím,
není totiž nad přírodní rybník,
kde nepotkáte tolik lidí.
Naprosto spokojený jsem
tehdy, když je u rybníka nejen
travnatý porost, ale také menší
pláž. Občas také navštívím
nudapláž.
František Žežulka

„Češi se tu chovají
slušně a nijak
na sobě nešetří.
Nejsou to paštikáři,
jak se říká.“
Joachim Hanish
Horské lázně Jonsdorf

Anketa Podle čeho si vybíráte, kam se půjdete vykoupat?

Češi se jezdí koupat za hranice,
lákají je atrakce a slušné ceny

Vyjádřete se
Kde je lepší
koupání?
Jak jste spokojeni s nabízenými
službami a prostředím na
českých koupalištích? Jezdíte
raději relaxovat do německých
plaveckých areálů?
Pište, vaše názory nás zajímají. K
dispozici je e-mailová adresa:
redlib@mfdnes.cz


