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Vážení čtenáři, kolegyně, kolegové,

máme tu začátek září, tj. měsíce, který je, pokud budu mluvit, vlastně psát, čistě za

uzavřené plavecké bazény, standardně nejslabším měsícem z celého roku. Což sice

pocítíme na tržbách, na nižší návštěvnosti, ale počáteční chaos to všechno vynahrazuje.

Řvoucí a pobíhající děti základních škol dopoledne, řvoucí a pobíhající děti plaveckých kurzů

odpoledne. Jaká to rajská hudba!😊

Rodiče začínajících žáčků jsou zmateni. Pokladní, instruktoři odpovídají stále dokola na

stejné otázky. Někteří rodiče jsou ve stresu z toho, že jejich 12.leté dítko by mělo jít samo do

šaten, do sprch. Děti se ztrácí, děti se nalézají.

Bohužel není vše tak zábavné, jak by se mohlo zdát z předešlých odstavců. Dnešní doba,

kdy se potýkáme s výrazným nárůstem cen především na straně plynu a energie, opravdu

není idylická. Téměř každodenně přemýšlíme, jak doma, tak v práci, ubrat z navyklého

standardu. Konkrétně v práci o kolik snížit teplotu vody v bazénech, aby to bylo ještě pro

návštěvníky únosné. K čemuž nám nijak nepomohla novinářská kachna o snižování vody

v bazénech na 22 °C. Ostatně dotazy na teplotu vody patří nyní mezi nejčastější otázky ze

strany ředitelů škol, rodičů i standardních návštěvníků.

Ale zpět k životním radostem. Jak jste si užili letní měsíce? Co dovolená? Já se musím

pochlubit. Po letech jsem vyrazil za hranice naší vlasti a strávil úžasný týden na Faerských

ostrovech. Pošmourno, mlhy, všude mokro, žádné stromy. Téměř by se dalo říci bezútěšná

krajina. Ale na člověka tam padne až posvátný klid a mír.

Tento posvátný klid a mír Vám přeposílám a přeji maximální pohodu v práci i soukromém

životě.

Jan Mareš

předseda dozorčí rady APR
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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ KONFERENCI APR ČR

Srdečně Vás zveme na konferenci provozovatelů bazénů a saun, která se tentokrát uskuteční

v Praze ve dnech 10. - 11. 11. 2022.

Přivítá nás nové Sportovní centrum Řepy.

Kromě tematických odborných přednášek, diskuzí o věcech, které nás trápí, nebude chybět

bohatý doprovodný program. Návštěvu saun můžete zkombinovat s bazénem, barem,

proběhne saunový ceremoniál.

Po relaxaci si vesele zasoutěžíme – zábavný filmový kvíz, karaoke atd.

V pátek Vás bude čekat odborná prohlídka zázemí SC ŘEPY nebo si v bezprostřední

blízkosti můžete prohlédnout Břevnovský klášter.

Těšíme se na Vás! Přihlášku Vám zašleme v říjnu.
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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ KONFERENCI APR ČR
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Po 21 letech provozu Vodního ráje se samozřejmě projevuje zub času. Keramický obklad

venkovních bazénů je vždy po zimě popraskaný a opadaný. Opravy před zahájením sezóny

nás stojí dost času a peněz.

Při opravách v letošním roce se zjistilo, že téměř 2/3 obkladů dna velkého rekreačního bazénu

jsou uvolněné, ale na tak rozsáhlou opravu už nebyl čas a padlo rozhodnutí, že to snad sezónu

vydrží. Bohužel nevydrželo. Po zahájení provozu se uvolnilo cca 20 ks obkladaček. Takže se

muselo najít řešení, co s tím. Podařilo se sehnat lepidlo a těsnící tmel s obchodním názvem

F-2 HIT PROBOND, kterým se dají lepit obklady pod vodou.

Díky zkušenému potápěči Zbyňkovi Kovářů se oprava podařila a obklady drží.

Miroslav Veselý, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVA s.r.o.

CO SE DĚJE U NAŠICH ČLENŮ – JAK SI PORADILI S OPRAVOU 

OBKLADŮ VE VODNÍM RÁJI V JIHLAVĚ



Čištění potrubí VZT byla donedávna činnost, která byla spojována s adjektivy neviditelná,

nepotřebná a mnoha dalšími, a to zpravidla lidmi, jež nebyli dostatečně seznámeni s

problematikou. Největší diskuse stále vyvolává při dokládání výsledků, neboť jedinými postupy

pro ověření, o nichž se můžeme dočíst v odborných materiálech, je vizuální podklad.

Firma EKO-CHEMO s.r.o., která se specializuje na revitalizaci technologických a energetických

zařízení chemickou cestou, se této problematice věnuje od počátku 80. let 20. století a je

průkopníkem v hledání nových technologií. Do svého portfolia zahrnula službu pod názvem

čištění potrubí vzduchotechniky.

Kvalita vzduchu má významný vliv na zdraví a pohodu lidí. Je jedno. kde se nacházíte,

zda v kanceláři, obchodě, či výrobní hale. Vzduchotechnické systémy jsou ideálním

místem pro shromažďování prachu a buněčného odpadu. Stávají se tak ideální živnou

půdou pro růst bakterií, plísní a virů, které způsobují alergie a respirační nemoci.

Proč čistit potrubí vzduchotechniky?

Postupným zanášením prachem se vzduchotechnika stává neefektivní. Snižuje se průtok

vzduchu a hnací jednotka je více namáhána, z čehož plyne zvýšený příkon elektrické energie.

Práce a pobyt v takovém prostředí může mít negativní dopad na naše zdraví, výkonnost a

koncentraci při práci.

Co dosáhneme čištěním?

• Minimalizaci šíření mikrobů a jiných škodlivých látek

• Správné a efektivní fungování systému

• Jeho dlouhodobou životnost

• Protipožární bezpečnost

Z výše uvedených důvodů naše společnost nabízí čištění potrubí VZT pomocí specializovaných

kartáčů pro bazény, panelové domy, administrativní objekty, obchodní centra a další. Tuto

službu provádějí naši odborně proškolení pracovníci.
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DEJTE POTRUBÍ VZT DO ČISTÍRNY



Str.6

DEJTE POTRUBÍ VZT DO ČISTÍRNY
Postup čištění potrubí vzduchotechniky

Při čištění potrubí vzduchotechniky se postupuje takto:

1. Demontáž mřížek VZT a jejich zakrytí

2. Diagnostika potrubí stavu před čištěním

3. Mechanické čištění potrubí vzduchotechniky rotačním kartáčem – uvolněné prachové

úsady jsou nasávaný do filtrů VZT.

4. V poslední řadě se provede diagnostika stavu po čištění

Fotografie z realizace – čištění potrubí VZT sprchy v Aquacentru Šutka - Praha 8.

Stav potrubí VZT sprchy ženy – před čištěním:

Stav potrubí VZT sprchy ženy – po čištění:

Kontakt:

EKO-CHEMO s.r.o. - komplexní péče o Vaše technologická a energetická zařízení

web: www.ekochemo.cz e-mail: krych@ekochemo.cz, info@ekochemo.cz

http://www.ekochemo.cz/
mailto:krych@ekochemo.cz
mailto:info@ekochemo.cz
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ON-LINE SYSTÉM SMĚN PRO BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ

Určitě to znáte – brigádníci v létě. Kterého z nich na jakou směnu zapsat, jak upravit změny,

zkontrolovat atd. To už je skoro práce pro jednu pracovní sílu, aby to všechno uhlídala. A přitom

vše může fungovat prakticky (skoro) bez práce!

Už několik let (10) běží a bez problému bezvadně funguje na koupalištích v Jihlavě (vnitřní

provoz i koupaliště) a v Dačicích on-line systém pro správu směn vodního dozoru. Systém je

plně automatizovaný a obsluhují ho sami brigádníci. Umí správu směn i na několika

koupalištích, bazénech, saunách, přičemž je možné pro každé z nich navolit měsíce, kdy je

koupaliště otevřeno (což je ideální pro letní/venkovní sezóny), počet pracovníků i druh směn.

Každé středisko má v systému přehlednou tabulku o tom, kdo, kdy a kde slouží směnu (ranní,

odpolední, celodenní).

Brigádníci (ale možno i zaměstnanci) si směny mohou rezervovat na celý měsíc najednou,

tedy téměř "na jeden klik," buď samostatně, nebo směny přidělí správce (provozovatel-

zaměstnavatel). Osvědčilo se, že případné rušení směn může tuto operaci udělat pouze

správce.

Celý systém je provozován jako uzavřený a je chráněn přihlášením. Pracovníka je velmi

jednoduché do systému přidat, po zadání kontaktních údajů mu automaticky přijde e-mail s

přihlašovacími údaji, které fungují okamžitě a pro nového pracovníka je ihned systém aktivní.

Součástí systému je i např. seznam pracovníků s kontakty, kniha služeb, kam brigádníci on-line

zapisují případné události, které se za jejich směny staly. Součástí systému může být i provozní

kniha tobogánu atd. Systém samozřejmě funguje i z mobilního zařízení, takže všichni mají

okamžitý a dokonalý přehled o tom, kdo, kdy a kde je ve službě.

Systém byl vytvořen na míru, proto je možné ho rozšířit o další funkce, jako jsou generované

reporty, data a přehledy pro správce (provozovatele) a cokoli dalšího, co by mohla obsluha

bazénu ocenit.

Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA

člen představenstva APR ČR
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ON-LINE SYSTÉM SMĚN PRO BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ

Kontakt na tvůrce a webmastera on-line systému:

Ing. Jitka Klingerbergová

e-mail: jitka.kubelova@gmail.com

tel:.: 604 452 632

mailto:jitka-kubelova@gmail.com
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POZVÁNKA Z AQP UHERSKÉ HRADIŠTĚ NA ŠKOLENÍ 
INSTRUKTORŮ

Školení instruktorů je určeno všem zájemcům o vedení aerobního cvičení ve vodě s cílem

ukázat efektivní metody tohoto typu cvičení. Školení poskytne potřebné praktické i

teoretické vědomosti a dovednosti k tomu, aby se z absolventů stali zkušení cvičitelé.

Během 18 hodin teorie a 6 hodin praxe se proberou metodiky vodního cvičení v hluboké a

mělké vodě, praktická výuka vedení lekcí, vliv cvičení ve vodě na zdravotní stav, využití

vodního cvičení v provozu, organizační a bezpečnostní problematika aj.

Školení doporučujeme pracovníkům bazénových a sportovních center, pedagogům v

rámci dalšího vzdělávání, pracovníkům zdravotnických zařízení, lektorům volnočasových

aktivit, ale také profesionálním instruktorům, kteří si chtějí oprášit své znalosti či získat novou

inspiraci.

Díky našemu akreditovanému středisku a zejména spolupráci s odbornou lektorkou

Mgr. Martinou Dočekalovou máme to štěstí, že dokážeme vyškolit vlastní instruktory a tyto

dovednosti můžeme zároveň předávat i ostatním.

Máte-li ve vašem týmu kolegyně či kolegy, kteří si chtějí prohloubit cvičební dovednosti,

aktuálně nabízíme možnost zúčastnit se Základního školení instruktorů vodního aerobiku –

Vodní aerobik I., v termínu 14. – 16. 10. 2022.

Další informace ke školení najdete také na našich stránkách https://www.aquapark-

uh.cz/skoleni-vodniho-aerobiku-vodni-aerobik-i nebo na Vaše dotazy velmi rádi odpovíme

telefonicky na 731 516 130.

https://www.aquapark-uh.cz/skoleni-vodniho-aerobiku-vodni-aerobik-i

