
Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR
pořádá dne 25. února 2011 od 10 hodin

konferenci na téma

JE PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
OPRAVDU ZDRAVÍ NEBEZPEČNÉ?

Akce se koná v sále Planetária hlavního města Prahy v rámci veletrhu AQUASET na Pražském 
výstavišti  v Praze 7 – Holešovicích (budovu Planetária najdete 200 m vlevo před hlavním vchodem na 
výstaviště, na okraji parku Stromovka)

Akce se koná pod zášti tou hl. města Prahy
a za účasti  primátora hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

a hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta

Časový harmonogram:
  9.00 - 10.00 | Prezentace účastníků, coff ee break
10.00 - 10.15 | Slavnostní zahájení
10.15 - 12.00 | 1. blok přednášek
12.00 - 12.30 | přestávka
12.30 - 14.00 | 2. blok přednášek
14.00 - ukončení konference
14.00 - 18.00 | možnost prohlídky veletrhu Aquaset a dalších výstav v areálu výstaviště

Kontakt na pořadatele:
ABAS ČR, budova Polikliniky Zahradní Město | Jabloňová 8 | 106 00 Praha 10
Telefon: 272 655 561 | fax: 272 653 814 | mobil: 604 65 63 61

    e-mail: info@abascr.cz                www.abascr.cz



ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI

Téma konference
Téma konference bylo zvoleno na základě alarmující zprávy, která se na přelomu listopadu a prosince objevila ve 
sdělovacích prostředcích a hovořila o zdravotních rizicích plavání malých dětí . ABAS ČR v žádném případě nechce 
a nebude zasahovat do metodiky plavání, neboť jejím zaměřením je kvalita bazénů z hlediska výstavby i provo-
zu včetně legislati vy bez ohledu na zaměření provozu (kojenci a batolata, veřejné bazény a aquaparky, hotelové                        
a lázeňské bazény, koupaliště aj.). 

Náplň konference proto budou tvořit přednášky lékařů na téma zdravotních rizik při plavání kojenců a batolat, 
dále odborníků z laboratoří, kteří sledují úroveň kvality vody a ovzduší na bazénech a projektantů, kteří navrhují 
bazény podle platné legislati vy - vše za účasti  zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, vysokých škol apod. Součástí  
konference jsou fi remní prezentace dodavatelů technologie a pomůcek pro plavání kojenců a batolat.

Účastníci konference: 
Provozovatelé kojeneckého plavání v soukromých, veřejných i hotelových bazénech, dále provozovatelé veřejných 
bazénů, kteří své bazény za účelem kurzů plavání kojenců a batolat pronajímají, pracovníci hygienických stanic            
a zdravotních ústavů, kteří bazény povolují a kontrolují jejich provoz, projektanti , případně architekti  
a akreditované laboratoře, které provádějí rozbory bazénových vod a ovzduší v bazénových halách.

Přednášky: 
• MUDr. Michael Vít, náměstek ministra zdravotnictví:  Pohled hlavního hygienika na provoz 
 bazénů pro plavání kojenců a batolat
• Jana Ratajová, MZ ČR: Stav legislati vy pro dětské plavání v ČR
• MUDr. Hana Jeligová, Státní zdravotní ústav: Zdravotní aspekty z pohledu hygienika
• MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D., Dětská klinika LF a FN Hradec Králové: Plavecké bazény 
 a riziko průduškového astmatu a infekcí dýchacích cest u dětí 
• Eva Kiedroňová, Baby Club Kenny: Stati sti cké údaje o nemocnosti  dětí 
• Ing. Ivan Černý, Ekologická laboratoř PEAL: Měření ovzduší v bazénových halách
• Ing. Marcela Stašková, Ing. Vladimíra Němcová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: Výsledky analýzy vod
• Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D., ABAS ČR a ČVUT: Systémy výměny vody v bazénu 
• Ing. Mojmír Urbánek –  Sportakcent s.r.o.: Zkušenosti  s navrhováním bazénů v praxi
 a další odborné příspěvky ve sborníku přednášek

Firemní prezentace
Zájemci o fi remní prezentaci během akce, které je možno realizovat  v omezené míře, se mohou obráti t 
na sekretariát, kde je možno domluvit způsob prezentace (buď přímo v sále nebo ve sborníku přednášek apod.)

Uzávěrka přihlášek: 14. února 2011

POZNÁMKA: PŘIHLÁŠKU NA AKCI JE MOŽNO STÁHNOUT TÉŽ Z WEBOVÝCH STRÁNEK ASOCIACE
                        REPORTÁŽ Z PLAVÁNÍ KOJENCŮ NAJDETE I V PŘILOŽENÉM ČÍSLE ČASOPISU BAZÉN&SAUNA.
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