
 

 

Asociace bazénů a saun České republiky  - ABAS ČR 
 

ve spolupráci se společnostmi  Kultura a Sport Chomutov s.r.o.  a   Syner s.r.o.  
  

a pod záštitou primátora statutárního města Chomutov Mgr. Jana Mareše pořádá  
 

 
 

při příležitosti otevření nového provozu Aquasvět v Chomutově a právě dokončovaného plaveckého 
areálu Šutka na Praze 8, jehož vznik se datuje od roku 1987 
 

na téma: Vypouštění odpadních vod do recipientů a využití dešťových vod v aquaparcích 
 
Datum konání:  středa 24.10. – čtvrtek 25.10.2012  (prezentace přítomných od 12 hod.) 
 
Časový plán akce: 
24. 10. 2012 
12.00 – 12.45 hod. – prezentace přítomných, oběd (Golf club restaurant Chomutov)  
13.00 hod. – zahájení a prohlídka nově otevřeného Aquasvěta Chomutov  
14.45 hod. – komentovaná prohlídka dalších sportovišť (zimní stadion, krasobruslařská hala,   

atletický stadion, fotbalový stadion vč. zázemí) a kulturního a společenského centra 
16.45 hod. – přednášky (v Golf clubu) na téma Vypouštění odpadních bazénových vod do 

recipientů a využití dešťových vod v aquaparcích 
 Miroslav Svoboda: Úprava dešťové vody a její využití v provozu koupaliště Aquadrom Most 
 Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. : Vliv odpadních vod na recipient 
 Diskuze, pohled zástupců Zdravotního ústavu 

18.15 hod. – večeře a diskuze 
                        Ubytování v průběhu odpoledne, případně večer po skončení programu     
 

25. 10. 2012 
  8.00 hod. – snídaně pro ubytované 
  9.00 hod. – komentovaná prohlídka Aquadromu Most  
Přejezd do Prahy 
12.00 hod. – komentovaná prohlídka plaveckého areálu Šutka v Praze 8  
13.30 hod. – ukončení akce 
 

Nezapomeňte si s sebou vzít přezutí do plaveckého areálu !!! 
 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje v Hotelu Royal v Chomutově, za příplatek lze zajistit jednolůžkový 
pokoj, u hotelu je možné parkování 
Stravování: 24. 10. 2012 oběd a večeře – jednotné menu v restauraci Golf club 
 

Další důležité adresy:  
Hotel Royal:  nám. 1. máje, Chomutov 
Golf club restaurant (u Kamencového jezera): Tomáše ze Štítného 5520, Chomutov, www.kamencak.cz 

Aquasvět Chomutov a ostatní sportoviště: Mostecká 5887, Chomutov,  www.kultura-sport.cz 
Aquadrom Most:  Topolová 801, 434 06 Most, www.aquadrom.cz 
Plavecký areál Šutka:  Čimická ul., Praha 8 (odbočka naproti č.p. 72a směrem k č.p. 39 a dále vpravo)  
 

Zástupci ABAS ČR: Ing. Pavel Košnar – 602 281 743, Jana Lišková – 604 65 63 61 

http://www.kamencak.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.aquadrom.cz/

