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Nová skluzavka
u Jezera v Poděbradech
Přírodní koupaliště Jezero Poděbrady má novou atrakci v podobě dvojskluzavky.
Dnes lidé navštěvují Jezero nejen kvůli čisté vodě, ale i kvůli nové atrakci; oceňují
ji hlavně děti, a proto sem jezdí i rodiny z padesát kilometrů vzdálené Prahy.
Pro příjezd autem je u Jezera připraveno velké parkoviště. Z Prahy odbočíte
z dálnice Dll na sjezdu číslo 35, pokračujete ve směru na Poděbrady a na
předmostí Poděbrad uvidíte napravo od silnice velké parkoviště. Pro vstup
z parkoviště slouží druhá vstupní branka koupaliště.

V areálu je možnost občerstvení v pěti
stáncích, dále jsou zde půjčovna loděk,
šlapadel, lehátek a slunečníků a čtyři hřiště.
Parkování je zdarma.

Otvírací doba a vstupné
Otevřeno je denně od 9 do 21 hodin, samozřejmě v závislosti na počasí.
Dospělí zaplatí za den 50 Kč, děti a důchodci 25 Kč a rodinné vstupné činí 60 Kč.
Od 16 do 18 hodin se platí poloviční vstupné. Použití skluzavky je v ceně vstupného .

•
Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Jiřímu
Malinovi, řediteli TSMP, s. r. o, a Tomáši
Chaloupkovi ze společnosti Sportakcent za
podklady k textu.
Foto: autor a René Slauka

Kontakt
Provozovatel:
Technické služby města Poděbrad, s. r.o.

SLAVNOSTNí OTEVŘENí
Dne 12. 7. 2013 byl zahájen provoz nové
skluzavky na hlavní pláži koupaliště Jezero
v Poděbradech přestřižením
slavnostní
pásky. Vstup byl v den otevření zdarma
a pro návštěvníky bylo připraveno zdarma
bohaté občerstvení.
Laminátová dvojskluzavka v bílé barvě se
dvěma barevnými pruhy je dlouhá 14 metrů. Na atrakci je napájecí voda přiváděna
horizontálním čerpadlem o výkonu zhruba
100 m3/h, které je umístěno v sacím objektu
pod hladinou jezera. Dodávka skluzavky je
souladu s normou ČSN - EN 1069-1; označení dle ČSN EN 1069 - 6.2 - 3,7 -14.

PLÁŽE PRO NÁVŠTĚVNíKY
Hlavní pláž koupaliště tvoří asi 1800 m2
velká písečná plocha a 9000 m2 trávy. Jsou
zde sociální zařízení, sprchy, kabinky na převlékání a místnost plavčíka s ošetřovnou. Na
pláži jsou lavičky a travnatá část je částečně
pokryta vzrostlými stromy.
Pláž pro rodiny s dětmi je oddělena od
hlavní pláže lávkou přes potok protékající
jezerem. Jsou zde dvě restaurační zařízení,
herní koutek pro malé děti, asi 1800 m2
písečné pláže s velmi pozvolným

vstupem

do vody a asi 8500 m2 travnatých ploch. Na
tuto pláž je přímý vstup z parkoviště.
Nudistická pláž je na východní části koupaliště. Je zde asi 1500 m2 písečných ploch
a 5000 m2 travnatých ploch. Od hlavní pláže
je oddělena živým plotem a stromovým porostem. Travnatá část pláže je z části porostlá vzrostlými stromy a nabízí příjemný stín.

Kozinova 1/11,29001 Poděbrady
Telefon: 325 630040, fax: 325 630 126
www.tsmp.cz

Dodavatel skluzavky:
Sportakcent, s. r. o.
Svépravická 2, 198 00 Praha9
Telefon: 281 021 740, fax: 281 021 745
www.sportakcent.cz

Slavnostní pásku přestřihli (zleva): Jaroslav Votava, radní města Poděbrad, PhDr. Ladislav Langer, starosta města Poděbrad a Mgr. Ivan Uhlíř, 1. místostarosta města Poděbrad

