
 

                                                                                                                                  
Upozornění: účastí na této akci dávám souhlas s pořizováním fotodokumentace pro potřeby 

ABAS ČR.  Změna programu a časů vyhrazena 

      

KONFERENCE FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

 
 

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR Pořádá ve spolupráci se společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s., u 
příležitosti 222. let lázeňství ve Františkových lázních  a 10. výročí otevření Aquafóra Františkovy lázně odbornou konferenci 
na  téma:  
 

Využití lázeňských zařízení v provozech aquaparků a bazénů, trendy v balneo a 
wellness provozech, minerální prameny, historie lázeňství. 

 

Místo konání: konferenční sál hotelu Luisa, Ruská 67/15, 351 01  Františkovy Lázně 
 

Datum konání:  úterý - čtvrtek , 9. - 11. června 2015 od 19.00 hodin, 10.6. od 9 hod 
Doprava: vlastní nebo SC Pendolino (jízdní řád na francenzbad.cz/ dotazy / do lázní vlakem 
 

Hlavní cíl konference:  Seznámit účastníky konference s problematikou použití a vypouštění minerální ch vod v bazénových 
provozech,  představit  trendy balneo a wellness provozů a historií lázeňství. 
Součástí akce bude prohlídka Aquafora Františkovy Lázně, která bude zaměřena na technologii bazénu po desetiletém 
provozu.  
 

Program: 
9. 6. 2015 prohlídky s odborným výkladem : 
 prezence, ubytování v hotelu Luisa, případně hotelu  Zátiší,  večeře,  prohlídky technologického zařízení  Lázeňského  
hotelu Goethe a Pawlik  ( prohlídky lze uskutečnit pouze ve večerních hodinách, kdy je provoz  technologických zařízení 
omezen) 
 

10. 6. 2015 dopolední přednášky :  
Ing. Radek Steinhaizl , konzultant v oblasti wellness a balneo   
„Trendy v balneo a wellness  zařízeních z hlediska designu a služeb“ 
 

 Ing. Marián Mackovič, ředitel Správy. Přírodních. Léčivých zdrojů a balneo provozů Lázně Františkovy. Lázně a.s.  
 „Přírodní léčivé zdroje ve Františkových Lázních a jejich další využití “ 
 

doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. Fakulta stavební/katedra zdravotního a ekologického inženýrství  ČVUT  PRAHA 
"Podmínky vypouštění technologických odpadních vod z bazénových a lázeňských provozů". 
  
Odpolední prohlídky s odborným výkladem  
technologické zařízení Aquafora Františkovy Lázně   
Prostory pro návštěvníky Aquafora  
prezentací podvodních vysavačů a jejich předvedení.   
Odborný výklad: zástupce provozovatele Milan Dušák a dodavatel technologie  Bazénservis s.r.o. 
Prohlídka zařízení vybraných lázeňských domů  
 

Sportovní část 
fotbalový zápas Čechy x Morava  
 

11. 6. 2015 prohlídky s odborným výkladem 
prohlídka sportovních zařízení města Františkovy Lázně 
prohlídky technologického zařízení termálních pramenů Františkovy Lázně  
Odborný výklad: Ing. Marián Mackovič ,  Milan Dušák  
 

                                                                                                                                                                    


