
 
Dovolujeme si vás pozvat na podzimní seminář Asociace pracovníků 

v regeneraci (APR), který se uskuteční v rámci odborného doprovodného 
programu výstavy Wellness - Balnea, nad kterou naše Asociace převzala     
odbornou záštitu, a to  v pátek  9.10.2009 od 10ti hodin v přednáškovém sále 
č.3 na výstavišti PVA v Praze – Letňanech na téma:  

 

 Legislativa pro bazény  
a wellness . 

  
. Seminář je akreditován ve vzdělávacích systémech pro členy ČKAIT se 

ziskem 1 bodu  a ČKA se ziskem 3 bodů.  
 
V rámci programu připravujeme 4 bloky přednášek 
 

1.Legislativa pro výstavbu, rekonstrukce a vybavení wellness provozů, 
bazénů a koupališť 
Přednáší : 
Ing.arch. Miloš Kopřiva – Fakulta architektury ČVUT, Sportovní projekty s.r.o.   
 Fenomén wellness centrum a jeho urbanistické kontexty 
Ing. Martina Bauerová, Ing. Tomáš Appl – Bazény a wellness s.r.o.  
 Stavební zákon a prováděcí vyhlášky 
Ing. Milan Šmíd – místopředseda APR, Bazény a wellness s.r.o. 
 Systém norem pro výstavbu a vybavování wellness provozů a koupališť 
 
2. Legislativa pro provozování wellness provozů a bazénů 
Přednáší: 
Tomáš Mirovský DiS –  člen představenstva APR, VŠTVS Palestra  
 Živnostenský zákon pro provozování bazénů a wellness 
Ing. Milan Šmíd – místopředseda APR, Bazény a wellness s.r.o. 
 Kategorizace bazénů a koupališť – 4 roky úspěšného projektu 
 
3.  Bezpečnost na bazénech a koupalištích 
Přednáší: 
Miroslav Veselý – předseda APR, SMJ – Vodní Ráj Jihlava 
Karel Koutecký – místopředseda APR – Sokolovská bytová  –  Pl. bazén Sokolov 
 Bezpečnostní standard a tvorba normy Bezpečnost bazénů a koupališť 
 Praktické zkušenosti při zajišťování bezpečnosti na koupalištích 
 
4. Hygienické předpisy pro koupaliště a wellness 
Přednáší 
Jana Ratajová – Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 Příprava novelizace Vyhlášky 135/2004 Sb.  
 
Pořadí jednotlivých bloků bude upraveno dle časových možností přednášejících. 
Účast na semináři je v rámci vstupného na výstavu, členové APR obdrželi volnou 
vstupenku. Kapacita sálu je omezená, přihlášky evidujeme v pořadí, v jakém je 
obdržíme. Přihlášení budou mít rezervováno místo, pokud se registrují  do 9.50 h 
u registrace v předsálí, pak místa obsadíme. 



 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Přihlašujeme se k účasti na podzimním semináři Asociace pracovníků 
v regeneraci (APR) pořádaný dne 9. října. 2009 od 10 h na výstavišti PVA 
v Praze – Letňanech, přednáškový sál 3 (rezervace místa do 9.50 hod) 

 
 

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY A WELLNESS 
                           
            Uspořádané v rámci doprovodného programu výstavy 

Wellness – Balnea 8. – 10. 10. 2009 
 
 

Přihlašovací organizace : 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení účastníka Telefon Požaduji potvrzení  
o absolvování semináře 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby : 
Razítko organizace :                                    …………………………………………  
 
 
Akce je akreditovaná do vzdělávacích cyklů autorizovaných osob ČKA (3 body) a 
ČKAIT (1 bod). Pořadatel na vyžádání vystaví zúčastněným osobám potvrzení o 
absolvování semináře.  

www.aprcz.cz 
 


